
 

 
Flensborg, 13. oktober 2015 

Protokollat over Skoleforeningens ordinære fællesrådsmøde  
mandag den 8. oktober 2015 på Cornelius Hansen-Skolen 
  
 
Mødet var indkaldt med følgende dagsorden: 
 

1. Præsentation af nye ledere 
2. Valg af mødeleder og protokolfører 
3. Meddelelser 
4. Godkendelse af protokollatet fra det ordinære fællesrådsmøde den 23. marts 2015 
5. Beretninger for skoleåret 2014/2015 
6. Drøftelse af beretningerne og godkendelse af formandens beretning 
7. Orientering om udbygningen af vuggestuepladser 
8. Eventuelt 

 
Med dagsordenen fulgte bilag til dagsordenspunkt 5. Inden mødestart blev et ark med rettelser til 
punkterne ”Statistik 2009-2015 Rejsekontoret” og ”Voksenundervisningens kurser i sæsonen 2014-
2015” i direktionens beretning for skoleåret 2014/2015 uddelt til mødedeltagerne. 
 

Deltagere: 
I mødet deltog 55 fællesrådsmedlemmer, seks stemmeberettigede suppleanter, gæster og repræsen-
tanter for lønnede medarbejdere, i alt 91 personer. 
 

Formand Udo Jessen bød alle deltagere velkommen til fællesrådsmødet på Cornelius Hansen-Skolen. 
Mødet blev indledt med sang fra elever fra Duborg-Skolens 12. årgang under ledelse af adjunkt Frøya 
Gildberg og efterfulgt af fællessangen ”Sensommervise”. 
 

1. Præsentation af nye ledere 
Formand Udo Jessen bød Mads Huse, Petra von Oettingen og Lars Kofoed-Jensen velkommen som nye 
henholdsvis kommende nye ledere og gav en kort præsentation af alle tre personer. Mads Huse er 
blevet udnævnt til ledende skolepsykolog ved Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning per 1. juni 2015, 
medens Petra von Oettingen er blevet udpeget til dagtilbudschef og leder af Børne- og Skolefritids-
kontoret per 1. september 2015. Lars Kofoed-Jensen tiltræder stillingen som Skoleforeningens ny 
direktør den 1. januar 2016. 
 

Dagtilbudschef Petra von Oettingen præsenterede efterfølgende tre nye henholdsvis kommende nye 
ledere fra daginstitutionsområdet: 
 

 daginstitutionsleder Tina Janzen, Kiel-Pries Børnehave - udnævnt per 1. august 2015 
 daginstitutionsleder Margit Alexander, Ørsted Børnehave - udnævnt per 1. august 2015 
 daginstitutionsleder Stephanie Schramm, Julie Ramsing-Børnehaven - udnævnt per  

26. oktober 2015 
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Skolechef Uwe Prühs supplerede med en præsentation af syv nyudnævnte skoleinspektører og vice-
skoleinspektører: 
 

 skoleinspektør Jesper Sonne Andersen, Ejderskolen - udnævnt per 1. august 2015 
 skoleinspektør Ole Peter Larsen, Gottorp-Skolen - udnævnt per 1. august 2015 
 skoleinspektør Melanie Schlüter-Jessen, Satrup Danske Skole - udnævnt per 1. august 2015 
 skoleinspektør Dirk Jäger, Husby Danske Skole - udnævnt per 1. august 2015 
 viceskoleinspektør Line Ganer, Jens Jessen-Skolen - udnævnt per 1. august 2015 
 viceskoleinspektør Kent Scholz, Hiort Lorenzen-Skolen - udnævnt per 1. august 2015 
 skoleinspektør Michael Noack, Hanved Danske Skole - udnævnt per 1. maj 2015 

 
Udo Jessen benyttede lejligheden til at takke Birgit Messerschmidt for hendes arbejde og indsats som 
pædagog, daginstitutionsleder og børne- og skolefritidschef og for hendes mere end 40-års helhjertede 
engagement for Skoleforeningen. 
 

Formanden sendte en særlig velkomsthilsen til konsul Henrik Hansen fra Dansk Generalkonsulat i 
Flensborg og formand for Sydslesvigudvalget Kim Andersen. 
 

Konsul Henrik Hansen overbragte en hilsen fra den danske regering, Dansk Generalkonsulat og 
generalkonsul Henrik Becker-Christensen og udtrykte sin glæde over forankringen af den tilskuds-
mæssige ligestilling af mindretallets skoler i Slesvig-Holstens forfatning. Han understregede betydningen 
af Bonn-København-erklæringerne for en ligeværdig dansk og tysk studentereksamen fra Duborg-Skolen 
og A. P. Møller Skolen. I den forbindelse nævnte han Generalkonsulatets rådgivningsbrochure til med-
lemmer af det danske mindretal, der ønsker at få opholdstilladelse i Danmark. Brochuren, som især 
henvender sig til unge sydslesvigere og som er udkommet i anden udgave, kan hentes som download fra 
konsulatets hjemmeside. Konsulen takkede Birgit Messerschmidt for sin indsats for Skoleforeningen og 
mindretallet og hilste dagtilbudschef Petra von Oettingen velkommen som hendes efterfølger på Børne- 
og Skolefritidskontoret. 
 

Kim Andersen overrakte en hilsen fra Sydslesvigudvalget. Han orienterede kort om fjernelsen af 2 %-
sparekravet fra mindretallets tilskudsbevillinger og delte mindretallets glæde over udgangen af sagen 
angående studenterbeviserne. Han berettede om den planlagte revidering af Sydslesvigloven i slut-
ningen af året, der vil forøge antallet af udvalgsmedlemmer fra fem til syv repræsentanter for folketings-
partierne og fastholde kravet om en regelmæssig udarbejdelse af en skriftlig redegørelse om mindretals-
situationen. Forandringerne vil træde i kraft efter næste folketingsvalg. 
 

2. Valg af mødeleder og protokolfører 
Formand Udo Jessen foreslog på Styrelsens vegne Tom Petersen til mødeleder og Philipp Micha til 
protokolfører. 
 

De foreslåede blev enstemmigt valgt. 
 

Mødeleder Tom Petersen takkede for valget og konstaterede mødets lovlighed. 
 

3. Meddelelser 
Der var ingen meddelelser. 
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4. Godkendelse af protokollatet fra det ordinære fællesrådsmøde den 23. marts 2015 
Der var hverken kommentarer eller ændringsønsker til den udsendte protokol, og protokollatet fra det 
ordinære fællesrådsmøde den 23. marts 2015 blev godkendt enstemmigt. 
 

5. Beretninger for skoleåret 2014/2015 
Formand Udo Jessen aflagde sin mundtlige beretning for skoleåret 2014/2015. Beretningen blev efter-
følgende delt ud på skrift. Direktionsberetningen var blevet udsendt med dagsordenen den 21. sep-
tember 2015.  
 

Alle mødedeltagere modtog en stofpose, en såkaldt skolepose, med påtryk Læring to go, som symbolsk 
gave og som minde om, at læring er for livet og til at tage med. 
 

6. Drøftelse af beretningerne og godkendelse af formandens beretning 
Michael Bartz, Jes Kruse-Skolens skolekreds, henviste til sin forespørgsel ved to tidligere fælles-
rådsmøder og spurgte ind til status angående en tillids- og kontaktperson ved mistanke om alkohol- og 
stofmisbrug, en såkaldt ”Suchthelfer”. 
 

Gymnasiechef Olaf Runz svarede, at Skoleforeningen siden sidst havde været i dialog med Driftsrådet og 
Dansk Sundhedstjeneste angående emnet. Man havde valgt at etablere en ekstern frem for en intern 
løsning og derfor bedt Sundhedstjenesten undersøge, hvorvidt organisationen var i stand til at overtage 
opgaven. Sundhedstjenesten beklagede, at den desværre ikke kunne levere den nødvendige ekspertise. 
Skoleforeningen havde derfor taget kontakt til Diakonie i Rendsborg. Der er aftalt et møde med repræ-
sentanter fra organisationen i november måned. 
 
Da der ikke var flere, der ønskede ordet, satte mødeleder Tom Petersen formandens beretning til af-
stemning. Beretningen blev godkendt enstemmigt. 
 

7. Orientering om udbygning af vuggestuepladser 
Forhenværende børne- og skolefritidschef Birgit Messerschmidt og dagtilbudschef Petra von Oettingen 
gav en fælles orientering om udbygningen af pladserne til børn i alderen under tre år i Skoleforeningens 
daginstitutioner. Birgit Messerschmidt forklarede indledende forskellen mellem vuggestuegrupper, det 
vil sige grupper til børn i alderen 0-3 år, og aldersintegrerede grupper, der er grupper til børn i alderen 
1-6 år. Aktuelt råder Skoleforeningens daginstitutioner over samlet 30 vuggestuegrupper og 19 alders-
integrerede grupper med plads til op til 459 børn i alderen under tre år, som svarer til en fordobling af 
pladskapaciteten på kun to år. Pladserne er fordelt på amterne med 100 pladser i Flensborg by, 222 i 
Slesvig-Flensborg amt, 108 i Nordfrisland amt og 29 i Rendsborg-Egernførde amt. 
 

Birgit Messerschmidt fremhævede faktorerne, der havde afgørende betydning for etablering af nye 
daginstitutionspladser til de yngste børn. Institutionernes vente- og indskrivningslister danner udgangs-
punkt for Styrelsens og Direktionens undersøgelse af realiseringsmulighederne, heriblandt undersøgelse 
af den økonomiske betydning af projekter. Forudsætning for gennemførelsen af projekter er sikre til-
sagn om økonomisk støtte fra delstaten, amterne og kommunerne. Ekstra tilskud fra børnevenlige 
kommuner, som eksempelvis Flensborg, Hanved, Harreslev og Slesvig havde i øvrigt sat ekstra skub til 
realiseringen af udvidelsesplaner. Skoleforeningen har hidtil kunnet hente cirka 7,5 mio. euro i tilskud 
fra delstaten, amterne og kommunerne til udbygning af dagtilbuddene til børn i alderen under tre år. 
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Med udvidelser af Ringvejens Vuggestue, Husum Børnehave og Skovlund Børnehave, opførelsen af en ny 
daginstitution i Harreslev kommune og realiseringen af byggeprojekter for Nibøl Børnehave og Hostrup 
Børnehave, som dog stadig står i venteposition, ville antallet af daginstitutionspladser til de yngste frem 
til udgangen af 2017 stige til 575 pladser. Derudover forelå der yderligere ansøgninger om oprettelse af 
vuggestuepladser i Husby Børnehave, Sørup Børnehave og Kiel-Pries Børnehave. 
 

Dagtilbudschef Petra von Oettingen tilføjede under overskriften ”På vej” informationer om kursusvirk-
somheden målrettet for 0-3 års-området og supplerede oplysningerne med billeder fra Oksevejens 
Børnehave som eksempel på hverdagen i én af Skoleforeningens 30 daginstitutioner med pladser til 
børn i alderen under tre år.  
 

Skoleforeningens kursusvirksomhed på daginstitutionsområdet har i skoleåret 2014/2015 budt på et 
program med flere end 600 deltagere, svarende til et næsten tredoblet deltagerantal i forhold til 
antallet i 2005/2006. Grundlaget for kursusprogrammets sammensætning er blandt andet med-
arbejdernes evalueringer, pædagogfaglige udviklinger og politiske tendenser. Således har pædagogiske, 
psykologiske og sproglige synsvinkler, læringsprocesser, legens og rummets betydning, bevægelse, kost 
og kreativitet været særligt efterspurgte kursusemner, der hver blev fulgt af 50 til 200 pædagogiske 
medarbejdere. 
 

Der gennemføres til daglig et givtigt samarbejde på området med flere uddannelsessteder i Danmark; 
heriblandt UC Lillebælt, UC Syddanmark og UC Nordjylland, som til dels bidrager med ekstern instruk-
tørhjælp ved Skoleforeningens interne kursusvirksomed. Skoleforeningen har desuden i stigende grad 
inddraget daginstitutionsmedarbejdernes kompetencer og fagviden ved gennemførelsen af egne kurser. 
 

Egne sprog-spørgeskemaundersøgelser viser tydeligt behovet for og effekten af at sætte fokus på 0-3-
års-området. Børn, der i alderen under tre år har besøgt en daginstitution, råder for eksempel over et 
større ordforråd, bruger det danske sprog naturligere og lettere, reagerer hurtigere og er bedre til at 
omsætte givne informationer. I takt med den fortsatte udbygning af dagtilbudspladserne til de yngste 
børn vil der også fremover blive sat fokus på målrettede kurser med relation til denne aldersgruppe. 
 

8. Eventuelt 
Åse Jørgensen, Kobbermølle Danske Skoles skolekreds, takkede Styrelsen for dens store arbejde med at 
finde den rette person til den ledige direktørstilling og roste, at man havde indhentet ekstern 
konsulenthjælp i processen. Åse Jørgensen sendte en særlig tak til Anders Molt Ipsen for at have været 
parat til at fortsætte som direktør, indtil der var fundet en efterfølger. Hun spurgte, om der allerede 
forelå resultater fra aktuelle sprogundersøgelser og for faget matematik, som tidligere havde vist util-
fredsstillende resultater på området. 
 

Direktør Anders Molt Ipsen fortalte, at der var tegn på fremskridt i forhold til tidligere 
undersøgelsesresultater. På grund af forandringer i selve testningen, var det vanskeligt at oplyste 
konkrete resultater på nuværende tidspunkt. Den ny testning involverer for eksempel flere fag end 
hidtil, deriblandt også faget tysk. Initiativer som læseskubindsatsen havde tydeligt givet positiv effekt, og 
de første indikatorer pegede klart i en positiv retning. 
 
Der var ikke flere, der ønskede ordet. 
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Udo Jessen takkede Tom Petersen for mødeledelsen og Cornelius Hansen-Skolen for at huse fælles-
rådsmødet. 
 

Mødet afsluttedes med fællessangen ”Marken er mejet”. 

 
 
Mødet sluttede klokken 21.45. 
 
 
 
   
  Formand Udo Jessen 
 
 
   
  Næstformand Birgit Jürgensen-Schumacher 
 
 
   
  Protokolfører Philipp Micha 
 
 


