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       26.8.2013 
       AMI/Oe 
                                                                                                                                          
 

 
Protokollat 
over styrelsesmødet onsdag den 14. august 2013 kl. 18.00 på Christian Paulsen-Skolen 
 
Til stede: Åse Jørgensen, Thede Boysen, André Pastorff, Per Gildberg, Niels Ole Krogh, 
Michaela Bumann, Michael Otten, Michael Martensen, Udo Jessen, Niko Möller, Birgit 
Jürgensen-Schumacher, Ilka Börner, Dirk Clausen, Uwe Prühs, Olaf Runz, Birgit 
Messerschmidt, Anders Molt Ipsen og konsul Henrik Hansen 
 
Afbud : Berit Nommensen 
 
Protokolfører : Sabine Oetzmann 
 
Dagsorden: 
 

1.      Spørgetid 
2.      Godkendelse af protokollatet fra styrelsesmødet den 20. juni 2013  
3.      Godkendelse af dagsorden for fællesrådsmødet den 19. september 2013  
4.      Indsatsområde: Styrk læringsmiljøerne og løft fagligheden i daginstitutioner 
         og skoler 
5.      Meddelelser 
6.      Eventuelt 
 

 
Per Gildberg bød de fremmødte velkommen. 
 
1. Spørgetid 
Der var ingen spørgsmål. 
 
Dagsordenspunkter til beslutning 
 
2. Godkendelse af protokollatet fra styrelsesmødet den 20. juni 2013  
Det udsendte protokollat blev godkendt. 
 
3. Godkendelse af dagsorden for fællesrådsmødet den 19. september 2013 
Anders Molt Ipsen orienterede Styrelsen om, at han havde spurgt forældrene i Lyksborg, om 
deres dagsordenspunkt vedr. en vedtægtsændring i forbindelse med søskendereglen skulle 
opretholdes og om de ønskede, at emnet sættes på dagsordenen for fællesrådsmødet den 19. 
september. Forældrene havde svaret, at de trækker deres dagsordenspunkt tilbage med mindre 
der fra anden side kommer et forslag om at ændre eller afskaffe den nu gældende regel. 
 
Styrelsen besluttede, at fællesrådsmødet den 19. september 2013 skal finde sted på Læk 
Danske Skole og godkendte herefter det udsendte udkast til dagsorden. 
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4. Indsatsområde: Styrk læringsmiljøerne og løft fagligheden i daginstituitoner og skoler 
Anders Molt Ipsen orienterede om, at det af Styrelsen nedsatte udvalg vedr. 
”Undervisningsdifferentiering” havde drøftet forskellige muligheder og var nået frem til et 
beslutningsoplæg, der var udsendt til Styrelsen som bilag til dagsordenen. Diskussionen i 
Styrelsen ang. niveaudeling var der sat en parentes om, da den nye skolelov skal afventes. 
Olaf Runz har truffet en aftale med en repræsentant fra ministeriet i Kiel, der vil orientere om 
emnet på styrelsesmødet i september måned. Anders Molt Ipsen gennemgik og kommenterede 
beslutningsoplægget. 
 
André Pastorff spurgte, om der angående inklusion fandtes forskellige grader, og om eleverne 
vil blive undervist mere i klasser. 
 
Anders Molt Ipsen svarede, at udgangspunktet er, at vi har mange små skoler, og at det derfor 
er vanskeligt at få kvalificeret hjælp til 1 eller 2 børn. Vi skal starte en diskussion og nå frem 
til forskellige modeller. 
 
Michaela Bumann udtalte, at de offentlige skoler allerede i lang tid arbejder med inklusion. 
Muligvis kunne et samarbejde tænkes, herunder at høre om deres erfaringer. 
 
Michael Martensen sagde, at pisa-testen ikke havde udvist et godt resultat for vore elever og 
spurgte, hvad der var blevet iværksat. 
 
Anders Molt Ipsen svarede, at samtlige elever i 2., 3., 4. og 5. klasse var blevet testet i 2000 
og resultatet havde været en lille tilbagegang. De nye, standardiserede tests, der gælder fra 
indeværende skoleår, tages nu i anvendelse for samlet set at få et overblik over, hvordan 
eleverne klarer sig.  
 
André Pastorff spurgte, om det kun er en test i højt læsning eller også at forstå. Bliver 
lærerstuderende undervist i undervisningsdifferentiering på seminariet, eller skal den læres i 
praksis. 
 
Anders Molt Ipsen svarede, at læreruddannelsen i Danmark tager højde for, at lærerne skal 
kunne arbejde med undervisningsdifferentiering.  
 
Thede Boysen spurgte, hvordan lærerne testes. 
 
Anders Molt Ipsen svarede, at grupperne følges via fagkonsulenterne. 
 
Olaf Runz udtalte, at ved de skoler, hvor der har været problemer, har PPR taget ud og talt 
med lærerne. Angående elevernes læseforståelse sker der noget, når den faglige læsning 
kommer ind. 
 
Niels Ole Krogh påpegede, at arbejdsudvalget kun havde afholdt to møder og stadigvæk er i 
opstartfasen. 
 
Åse Jørgensen fremhævede, at indsatsområderne skal realiseres inden for bestående 
budgetrammer. 
 
Styrelsen besluttede enstemmigt, at udvalget skal fortsætte arbejdet. 
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Dagsordenspunkter til orientering 
 
5. Meddelelser 
Per Gildberg meddelte, at  
• han var glad for, at der ved hjælp fra SSW, Generalkonsulatet og forvaltningen blev fundet 

en hurtig løsning på problemet ang. Askfelt Børnehave 
• at Birgit Messerschmidt kunne fejre sit 40 års jubilæum ved Skoleforeningen den 1. august 

2013.  
 
Udo Jessen meddelte, at 
• han, sammen med Olaf Runz, havde deltaget i FUEV-kongressen i Brixen fra den 19. – 23. 

juni 2013. Emner var bl.a. uddannelse og skoler og børnehaver. Dieter Küssner blev valgt 
som ny vicepræsident. Næste års kongres finder sted i Syd- og Nordslesvig. 
Skoleforeningens repræsentanter var blevet spurgt, om det kunne tænkes, at foreningen 
fremover tegner et fuldgyldigt medlemskab, i stedet for at være en del af SSF 

• han havde deltaget i Sydslesvigudvalgets besigtigelsesrejse den 1. og 2. juli 2013 
• han den 5. august 2013 havde deltaget i et udvalgsmøde ang. undervisningsdifferentiering. 
 
Anders Molt Ipsen meddelte, at 
• Teknisk Afdeling i uge 34 udlicereter Skoleforeningens strømforbrug for de kommende 2 – 

3 år og at der satses på grøn strøm. Et resultat forventes i oktober måned. De øvrige 
organisationer havde fået tilbudt at blive omfattet af udliciteringen 

• han havde deltaget i SSWs sommermøde den 9. august 2013, hvor han på Skoleforeningens 
vegne havde takket for partiets understøttelse og de gode løsninger siden 
regeringsdeltagelsen 

• der afholdes en fælles lederkonference på Christianslyst den 15. og 16. august 2013 med 
overskriften ”To sprog – fælles udfordringer”. 

 
Dirk Clausen meddelte, at 
• Skovgades Børnehave på grund af en vandskade var blevet udstationeret til Tydal. Skaden 

vil blive dækket af forsikringen, og sagkyndige er i gang med at undersøge omfanget af 
skaden 

• byggeriet af den nye Fleggaard-butik i Kobbermølle havde forvoldt en skade ved 
Kobbermølle Danske Skoles sportsplads. Også her er sagkyndige i gang med at undersøge 
omfanget af skaden 

• bygningen i Stuhrsalle 33, hvor Center for Undervisningsmidler holder til, er bleveet sat til 
salg. 

 
Uwe Prühs meddelte, at  
• skoleåret 2013-14 var gået i gang. I forhold til sidste skoleår er der 81 flere elever, 52 flere 

nybegyndere og lidt flere elever, der fortsætter i overbygningen. Antallet af gymnasieelever 
er konstant.  

 
Michaela Bumann spurgte, om der siden indførelsen af fællesskolen var flere elever, der 
fortsætter i gymnasieoverbygningen. 
 
Olaf Runz svarede med et ja. Med de første fællesskoleafgange er overgangen til 11. årgang 
blevet betydelig større. Ca. 40 % mod tidligere 32 % fortsætter i gymnasieoverbygningen. Ca. 
5 – 10 % frafalder og mange unge tager en ungdomsuddannelse i Danmark (f. eks. HF, HH, 
HTX) 
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6. Eventuelt 
Thede Boysen havde i Flensborg Avis læst, at Skoleforeningen skulle blive en 
”Tendenzbetrieb”. Han mente det er farligt når der udtales, at Skoleforeningen ikke må optage 
medlemmer, der er i andre demokratiske partier end SSW. Det kan måske sælges i Danmark, 
men ikke i Slesvig-Holsten. Skoleforeningen burde have en klar holdning, og emnet burde 
eventuelt drøftes i Fællesrådet. 
 
Åse Jørgensen ville gerne have oplyst proceduren ang. resultataftalen. og spurgte, om det er 
Sydslesvigudvalget eller Skoleforeningen der afgør, hvilke punkter der skrives ind i aftalen.  
 
Anders Molt Ipsen svarede, at det er Skoleforeningen, der fremsender målsætningen for vores 
virksomhed og søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening. Desuden tages 
indsatsområder og målsætninger med ind for at gøre andre områder med læring og 
undervisning synlige. 
 
Per Gildberg mindede styrelsesmedlemmerne om, at en dagsorden for de kommende 
regionale fællesrådsmøder udsendes hurtigst muligt.   
 
Formanden sluttede mødet. 
 

 


