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Protokollat 
over styrelsesmødet tirsdag den 17. november 2015 kl. 18.00 på Christian Paulsen-Skolen 
 
Til stede:  
Jytte Nickelsen, Søren Harnow Klausen (fra kl. 20.15), André Pastorff, Per Gildberg, Niels Ole Krogh, 
Michaela Bumann, Michael Otten (fra kl. 19.15), Michael Sørensen, Udo Jessen, Birgit Jürgensen-
Schumacher, Anne Kristiene Hahn, Anders Molt Ipsen, Uwe Prühs, Olaf Runz, Petra von Oettingen, 
Birgit Messerschmidt, Dirk Clausen, Ilka Börner samt Henrik Hansen og Lars Kofoed-Jensen 
 
Afbud: Lars Petersen 
 
Protokolfører: Sabine Oetzmann 
 
Dagsorden: 
 

1.      Spørgetid 
2.      Valg af en repræsentant til biblioteksbestyrelsen 
3.      Projektansøgninger Sydslesvigudvalget: 
         a) Oplev Sydslesvig 
         b) Regional effekt og betydning af dansk skolegang i Sydslesvig 
         c) Sydslesvigske feriebørns ophold i Danmark og gensidige elevudvekslinger 
4.      Nedsættelse af et udvalg, der skal revidere fundatsen for Jaruplund Højskole 
5.      Meddelelser 
6.      Eventuelt 
 
 

Udo Jessen bød de fremmødte velkommen. 
 
André Pastorff blev valgt til ordstyrer. 
 
1. Spørgetid 
Der var ingen spørgsmål. 
 
Dagsordenspunkter til beslutning 
 
2. Valg af en repræsentant til biblioteksstyrelsen 
André Pastorff informerede styrelsesmedlemmerne om, at han af tidsmæssige grunde bliver nødt til 
at udtræde af biblioteksbestyrelsen med udgangen af året, og orienterede herefter om bestyrelsens 
sammensætning og hvad bestyrelsen beskæftiger sig med. 
 
Udo Jessen stillede sig til rådighed som André Pastorffs efterfølger. 
 
Styrelsen valgte enstemmigt Udo Jessen som Skoleforeningens repræsentant i biblioteksbestyrelsen. 
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3. Projektansøgninger Sydslesvigudvalget 
    a) Oplev Sydslesvig 
    b) Regional effekt og betydning af dansk skolegang i Sydslesvig 
    c) Sydslesvigske feriebørns ophold i Danmark og gensidige elevudvekslinger 
a) Oplev Sydslesvig 
Udo Jessen henviste til det udsendte bilag og supplerede med, at projektideen er opstået i et 
samarbejde mellem alle de danske organisationer i Sydslesvig og Grænseforeningen. 
 
Styrelsen besluttede enstemmigt at anbefale projektet. 
 
b) Regional effekt og betydning af dansk skolegang i Sydslesvig 
Søren Harnow Klausen henviste til det udsendte bilag og gennemgik og kommenterede det. Han 
nævnte, at der er tale om en forholdsvis dyr ansøgning, men at det ikke er usædvanligt. På den 
anden side får man forholdsvis meget for pengene. Hvis undersøgelsen skulle udføres af et 
konsulentfirma ville det koste det samme, men give mindre. Forskningsprojektet kan selvfølgelig 
også udløse, at resultatet ikke bliver så positiv som forventet. Alt er muligt.  
 
Styrelsen besluttede enstemmigt at anbefale projektet. 
 
c) Sydslesvigske feriebørns ophold i Danmark og gensidige elevudvekslinger 
Udo Jessen henviste til den af Anders Molt Ipsen udsendte mail af 16. november 2015 og håbede, at 
Styrelsen ville godkende projektansøgningen, der ligger i forlængelse af det kommissorium Styrelsen 
tidligere havde givet mandat til at videreudvikle i et samarbejde med Grænseforeningen. 
 
Styrelsen besluttede enstemmigt at anbefale projektet. 
 
Dagsordenspunkter til orientering og evt. beslutning 
 
4. Nedsættelse af et udvalg, der skal revidere fundatsen for Jaruplund Højskole 
Anders Molt Ipsen henviste til det udsendte bilag og understregede nødvendigheden af, at den nye 
fundats skal være juridisk holdbar. Af den grund vil det nok blive nødvendigt, at advokat Meerbach 
deltager i nogle af arbejdsgruppens møder. 
 
Styrelsen udpegede Niels Ole Krogh, Birgit Jürgensen-Schumacher og Lars Kofoed-Jensen som 
Styrelsens repræsentanter i arbejdsgruppen. 
 
5. Meddelelser 
Udo Jessen meddelte, at 

 han den 23. oktober 2015 havde deltaget i Sydslesvigudvalgets besigtigelsesrejse, hvor bl.a. 
Sildprojektet var blevet drøftet 

 han den 5. november 2015 havde deltaget i budgetforhandlingerne med Sydslesvigudvalget 

 han den 14. november 2015 havde deltaget i SSFs landsmøde. 
 
Birgit Jürgensen-Schumacher meddelte, at 

 hun ligeledes havde deltaget i Sydslesvigudvalgets besigtigelsesrejse 

 hun den 7. november 2015 havde deltaget i ”Fachtagung zur Qualitätsverbesserung von Bildung 
und Unterricht” i Kiel. En spændende dag med mange gode emner. 

 
Uwe Prühs meddelte, at  

 Sydslesvig sidste år havde været arrangør for en konference om nordisk samarbejde. I år har 
konferencen fundet sted i Bergen fra den 8. - 11. november 2015, hvor Skoleforeningen var 
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repræsenteret med flere deltagere. Deltagerne havde bl.a. fået indblik i Bergens daginstitutions- 
og skoleområde. Uwe Prühs havde i forbindelse med konferencen deltaget i et skolechefmøde, 
der havde været meget givtig. Der arbejdes på, at Skoleforeningens deltagelse bliver en 
permanent ordning. 

 
Birgit Messerschmidt meddelte, at 

 hun den 15. november 2015 havde deltaget i festligholdelsen af ”Volkstrauertag” og på 
Skoleforeningens vegne lagt en krans ved børnegravene. 

 
Jytte Nickelsen meddelte, at  

 Dansk Sundhedstjeneste havde vedtaget vedtægtsændringer på det seneste møde i 
Sundhedsrådet 

 hun, sammen med styrelsesmedlemmerne fra områderne II, III og IV, havde afholdt et regionalt 
fællesrådsmøde på Duborg-Skolen den 9. november 2015. Her kritiserede en forælder 
skævvridning i omregningstabellen for vores studentereksamen til danske karakterer. Lars 
Kofoed-Jensen kunne ikke genkende en skævvridning ud fra de nævnte eksempler. Olaf Runz 
bekræftede dette og understregede, at der var tale om en statistisk omregning på basis af den 
sydslesvigsk-danske studentereksamen i sammenligning med den danske studentereksamen. 
Denne omregning er at foretrække frem for en omregning på basis af samtlige tyske 
studentereksamener. 

 
Niels Ole Krogh meddelte, at  

 Jaruplund Højskole har oprettet en skolekreds, og at Christian Jacobsen var blevet valgt som 
formand for skolekredsen. 

 
6. Eventuelt 
Der var ingen ordmeldinger til dette dagsordenspunkt. 
 
 
Formanden sluttede mødet.  


