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Protokollat over Skoleforeningens ordinære fællesrådsmøde  
torsdag den 21. marts 2013 på Oksevejens Skole 
  
 
Mødet var indkaldt med følgende dagsorden: 
 

1. Valg af mødeleder og protokolfører 
2. Meddelelser 
3. Godkendelse af protokollatet fra det ordinære fællesrådsmøde den 20. september 2012 
4. Orientering om helhedskonceptet for Sild 
5. ”Handleplan vedr. seksuelt misbrug af børn og unge for institutioner under Dansk 

Skoleforening for Sydslesvig” - se bilag. Oplæg ved ledende skolepsykolog Hans Jessen 
6. Skoleforeningens regnskab for finansåret 2012; gennemgang, afstemning - se bilag 
7. Skoleforeningens driftsbudget for finansåret 2013 - revideret; - se bilag 
8. Eventuelt 

 
Med dagsordenen fulgte bilag til dagsordenspunkterne 5, 6 og 7. 
 

Deltagere: 
I mødet deltog 50 fællesrådsmedlemmer, 3 suppleanter (deraf 2 stemmeberettigede), gæster og 
repræsentanter for lønnede medarbejdere, i alt 79 personer. 
 

Efter fællessangen ”Den danske sang” bød formand Per Kristian Gildberg alle deltagere 
velkommen. 
 

1. Valg af mødeleder og protokolfører 
Formanden foreslog på Styrelsens vegne Steen Schröder til mødeleder og Philipp Micha til 
protokolfører. 
 

De foreslåede blev enstemmigt valgt. 
 

Mødelederen takkede for valget og konstaterede efterfølgende mødets lovlighed. 
 

2. Meddelelser 
Formand Per Kristian Gildberg meddelte, at Styrelsen havde modtaget en ansøgning fra en gruppe 
fællesrådsmedlemmer om en vedtægtsændring angående søskendereglen. Da ansøgningen desværre 
var indgået efter udløbet af indkaldelsesfristen til dagens møde, ville ansøgningen først kunne 
behandles enten ved et ekstraordinært fællesrådsmøde eller ved det kommende ordinære 
fællesrådsmøde i september 2013. Formanden understregede, at Styrelsen ikke ønskede at forsinke 
behandlingen af ansøgningen, men at man netop med henblik på gyldigheden var nødt til at over-
holde gældende bestemmelser. 
 

Formanden gav et kort kronologisk overblik over opfølgningen på fællesrådets beslutning om en 
præcisering af Skoleforeningens optagelses- og informationspolitik. Tiltagene, som er blevet 
gennemført siden mødet den 20. september 2012, skal ses som led i foreningens handleplan på om-
rådet. Den hidtidige opfølgning har blandt andet bestået i oplysningen af samtlige institutionsledere 
om den nye fremgangsmåde, i en udførlig orientering af alle forældre og foreningsmedlemmer via 
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medlemsbladet Fokus og i en aktualisering af Skoleforeningens informationsmateriale og hjemme-
side. Per Kristian Gildberg satte spørgsmålstegn ved behovet for en nedfældelse i foreningens 
vedtægter. 
 
3. Godkendelse af protokollatet fra det ordinære fællesrådsmøde den 20. september 2012 
Der var ingen kommentarer eller ønsker om ændringer til den udsendte protokol, og mødelederen 
konstaterede, at protokollatet fra det sidste møde dermed var godkendt. 
 

4. Orientering om helhedskonceptet for Sild 
Direktør Anders Molt Ipsen berettede om helhedkonceptet for det danske mindretal på øen Sild og 
gennemgik planerne for bygningerne i List, Vesterland og Kejtum. Konceptet, som er resultat af 
intensive samtaler og forhandlinger med de lokale mindretalsorganisationer, bliver støttet af Det 
Sydslesvigske Samråd. Projektet er med til at skabe moderne rammer for mindretallet på øen og 
tilgodeser tidssvarende boligforhold for Skoleforeningens medarbejdere. Første delprojekt, 
brugeraftalen med SSF om benyttelsen af bygningen til forhenværende List Danske Skole og dens 
ombygning til et kulturhus, er allerede blevet realiseret. Som næste skridt gennemføres om- og ud-
bygningen af daginstitutionen Vesterland-List Børnehave med en vuggestuegruppe. 
 
Oluf Hoppe, Hanved Danske Skoles skolekreds, bad om oplysninger om den økonomiske side af 
planerne for Sild 
 

Anders Molt Ipsen svarede, at beregningerne på grund af det forholdsvist store antal af delprojekter 
og nødvendige godkendelser endnu ikke var afsluttede. Han regnede med, at de første konkrete tal 
ville foreligge til august måned. Afdelingsleder Dirk Clausen, Teknisk Afdeling, supplerede med 
statusoplysninger om om- og udbygningen af daginstitutionen og planerne for skolebygningerne. 
 

5. ”Handleplan vedr. seksuelt misbrug af børn og unge for institutioner under Dansk 
Skoleforening for Sydslesvig” 
Ledende skolepsykolog Hans Jessen præsenterede Skoleforeningens handleplan vedrørende 
seksuelt misbrug af børn og unge. Handleplanen er udarbejdet af Pædagogisk Psykologisk 
Rådgivning (PPR) og er blevet taget i brug i 2012. Den gælder for alle institutioner under 
Skoleforeningen og indeholder råd og vejledning og vigtige informationer om hjælpemidler og red-
skaber ved mistanke om seksuelt misbrug. Formålet med handleplanen er at sikre en fælles 
forståelse og et fælles værdigrundlag, at opnå medarbejdernes ejerskab til indholdet og at give 
oplysninger om lokale hjælperessourcer. Hans Jessen gennemgik kort væsentlige punkter i handle-
planen. Han oplyste, at cirka 200 medarbejdere i løbet af de forløbne fire år har deltaget i et kursus-
forløb om emnet. 
 
Oluf Hoppe, Hanved Danske Skoles skolekreds, spurgte efter det nøjagtige sted i teksten, der 
oplyser, at forældrene skal tages med i forløbet, såfremt de ikke selv er berørt af mistanken. Han 
fremhævede fordelen ved en overskuelig og mere skematisk oversigt som for eksempel ved den 
såkaldte SMTTE-model. Lars Tychsen Petersen, Læk Danske Skoles skolekreds, roste handle-
planen, foreslog dog en ændring af dens navn til ”Handleplan vedr. mistanke om seksuelt misbrug 
af børn og unge for institutioner under Dansk Skoleforening for Sydslesvig”: 
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Hans Jessen henviste til punkt 4 og bilag 1 i handleplanen og lovteksten (§ 8a SGB VIII 
”Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung”) og gjorde opmærksom på vanskeligheden ved at ud-
arbejde en skematisk oversigt for et komplekst område som seksuelt misbrug. Han noterede 
tilskyndelsen og ændringsforslaget med hensyn til overskriften. Formand Per Kristian Gildberg 
tilføjede, at man i handleplanen ikke uddybende kunne fastholde alle tænkelige facetter. 
Handleplanen, som er udarbejdet i samarbejde med blandt andet rådgivningscentret ”Wagemut” og 
statsadvokaturen, danner grundlag for en sensibilisering og debat i institutionerne og sikrer en 
konsekvent og varsom fremgangsmåde ved mistanke om seksuelt misbrug. 
 

6. Skoleforeningens regnskab for finansåret 2012; gennemgang, afstemning 
Statsautoriseret revisor Klaus Grønbæk fra revisionsfirmaet BDO berettede om revisionens arbejde 
og kontrolopgave og gav en opfølgning på revisionens bemærkninger til regnskabet fra 2011. Han 
konstaterede forbedringer på samtlige punkter, attesterede sparsommelighed, produktivitet og effek-
tivitet i foreningens drift, præsenterede kort de regnskabsmæssige nøgletal og fremhævede en 
optimeret administration og et balanceret regnskab med en påtegning uden forbehold. 
 

Økonomichef Ilka Börner fremlagde regnskabet for finansåret 2012 og pegede på, at tallene efter 
indførelsen af den ændrede regnskabspraksis omsider tillader en direkte sammenligning. Ilka 
Börner gennemgik noterne til regnskabet og forklarede markante justeringer i forhold til sidste år. 
 
Kirsten Hansen-Amendt, Kaj Munk-Skolens skolekreds, bad om informationer om udgifterne til 
revisionen. Styrelsesmedlem Thede Boysen henviste til sin tidligere forespørgsel og efterlyste 
fremlæggelsen af en såkaldt ”Stellenplan”, en oversigt over foreningens personalestruktur med 
blandt andet oplysninger om antallet af medarbejdere og medarbejdernes lønindplaceringer. 
 

Ilka Börner gjorde opmærksom på, at revisionshonoraret er oplyst i note 21. Direktør Anders Molt 
Ipsen svarede, at økonomichefen under næste dagsordenspunkt ville komme ind på udviklingen af 
personalestrukturen. 
 
Da der ikke var flere, der ønskede ordet, bad mødeleder Steen Schröder Fællesrådet stemme om 
godkendelsen af regnskabet for 2012. Regnskabet blev godkendt enstemmigt. 
 

7. Skoleforeningens driftsbudget for finansåret 2013 - revideret 
Økonomichef Ilka Börner præsenterede det reviderede driftsbudget for finansåret 2013, som på 
grund af den usikre tilskudssituation i 2012 var blevet udskudt til dagens fællesrådsmøde. Ilka 
Börner forklarede væsentlige punkter i det reviderede budget, heriblandt visningen af personale-
gruppernes omfang i form af årsværk. 
 
Oluf Hoppe, Hanved Danske Skoles skolekreds, ville vide, om udgifterne i forbindelse med 
musicalen ”Pinocchio” var medregnet i driftsudgifterne til informationspolitikken, og spurgte ind til 
størrelsen af projektets budget. Styrelsesmedlem Thede Boysen gentog sit ønske om fremlæggelsen 
af den nævnte ”Stellenplan”. 
 

Direktør Anders Molt Ipsen meddelte, at man i lighed med tidligere projekter prøvede at 
gennemføre ”Pinocchio” ved hjælp af økonomisk støtte fra sponsorer, projektstøtte fra Sydslesvig-
udvalget, tilskud fra fonde og foreninger samt indtægterne fra billetsalget. Han oplyste, at der stadig 
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fandtes midler fra underskudsgarantien fra de to forudgående musicals. Direktøren gennemgik mere 
detaljeret de personalemæssige nøgletal og understregede fordelene ved at operere med årsværk 
frem for antallet af medarbejdere. Visningen, som svarer til fremgangsmåden på undervisnings-
området nord for grænsen, og som i 2011 var blevet afstemt med revisionen og Styrelsen, øger 
sammenligneligheden med regnskabets øvrige talmateriale, som for eksempel elev- og børnetals-
udviklingen. 
 
Styrelsesmedlem Thede Boysen efterlyste udarbejdelsen af en såkaldt ”Stellenplan” som redskab til 
levering af relevante kerneinformationer, øget transparens og analyse af for eksempel 
Skoleforeningens personalepolitik og årsagerne til stigende personaleudgifter. Thede Boysen ytrede 
sin skuffelse over, at oversigten fortsat manglede. Han meddelte, at han af denne grund ville afholde 
sig fra at stemme, og opfordrede de øvrige fællesrådsmedlemmer til at gøre det samme. 
 

Formand Per Kristian Gildberg undrede sig over den kraftige reaktion og henviste til en 
styrelsesbeslutning om emnet fra 2011. Han lagde op til, at diskussionen om udarbejdelsen af den 
efterlyste oversigt og en analyse af lønudviklingen skulle ske i Styrelsen, og bad om en klar 
tillidserklæring til budgettet og det foreliggende talmateriale. 
 
Mødelederen bad Fællesrådet stemme om godkendelsen af det reviderede driftsbudget for finansåret 
2013. 
 

Det reviderede budget for 2013 blev godkendt med stort flertal. Seks stemmeberettigede afholdt sig 
fra at stemme. 
 

8. Eventuelt 
Randi Kuhnt, A. P. Møller Skolens skolekreds, bad om flere informationer om den planlagte 
udvidelse af vuggestuetilbuddene i Slesvig by, som havde været omtalt i det lokale tysksprogede 
dagblad. 
 

Formand Per Kristian Gildberg orienterede om den store efterspørgsel på vuggestuepladser i Slesvig 
og omegn og behovet for en betydelig udbygning af dagtilbuddene til børn i alderen under tre år i 
området. Skoleforeningen havde på grund af sine forholdsvist korte administrative arbejdsgange 
ubureaukratisk kunnet udarbejde to projektansøgninger om tilskud til oprettelse af sammenlagt 70 
vuggestuepladser. Skoleforeningen ville ad denne vej kunne få del i de økonomiske midler, som 
forbundsregeringen har stillet til rådighed til formålet, og håbede på - ligesom i Flensborg - at 
kunne forhandle sig til offentlige tilskud til hovedparten af omkostningerne. Ved fremlæggelsen af 
planerne gennem SSW-gruppen og førstebehandlingen af ansøgningerne ved byrådsmødet i Slesvig 
var enkelte byrådsmedlemmer blevet overrasket over Skoleforeningens planer, som i øvrigt bakkes 
op af byadministrationen. 
 
Oluf Hoppe, Hanved Danske Skoles skolekreds, henviste til formandens meddelelse i begyndelsen 
af mødet og til gennemgangen af tiltagene i forbindelse med Skoleforeningens ændrede optagelses- 
og informationspolitik. Han efterspurgte en obligatorisk anvendelse af notatet over samtalen mellem 
institutionsledelsen og forældrene for at garantere en ens fremgangsmåde ved samtlige nyop-
tagelser. 
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Direktør Anders Molt Ipsen svarede, at alle ledere ved ledermøderne var blevet orienteret om 
samtalenotatet. Notatet skal være med til at sikre, at forældrene modtager samme oplysninger om 
optagelsespolitikken, og institutionslederne har derfor fået en stærk anbefaling om at gøre brug af 
formuleringsforslaget. Da udgangspunktet for en optagelse i Skoleforeningen kan være meget 
forskelligt, har man hidtil ikke taget stilling til, hvorvidt notatet skulle være obligatorisk. Anders 
Molt Ipsen foreslog, at tilskyndelsen skulle drøftes i forbindelse med evalueringen af optagelses- og 
informationspolitikken ved kommende ledermøder. 
 
Kirsten Hansen-Amendt, Kaj Munk-Skolens skolekreds, meddelte med henblik på den omtalte 
ansøgning fra nogle fællesrådsmedlemmer om en tilpasning af Skoleforeningens vedtægter, at 
forældrene fra Kappel først ville evaluere den nye optagelsespolitik ved kommende regionale 
fællesrådsmøder, inden Fællesrådet eventuelt ville tage stilling til initiativet. Forældrene i Kaj 
Munk-Skolens skolekreds var nemlig ifølge Kirsten Hansen-Amendt af den opfattelse, at den 
ændrede optagelsespolitik ikke virkede efter hensigten. Paul Salwik, Jernved Danske Skoles 
skolekreds, fortalte, at han var meget glad for den præciserede optagelses- og informationspolitik. 
Han understregede på baggrund af en konkret sag i skolekredsen nødvendigheden af skriftlig 
dokumentation og behovet for en handleplan for dokumentationen af forløbene. 
 
 
Formanden takkede Oksevejens Skole for at huse fællesrådsmødet og Steen Schröder for at lede 
mødet. Han mindede de delegerede om ”Pinocchio”-forestillingerne og håbede, at mange ville se 
musicalen i april. 
 
Fællesrådsmødet afsluttedes med fællessangen ”Fred hviler over land og by”. 
 
 
Mødet sluttede klokken 21.22. 
 
 
 
   
  Formand Per Kristian Gildberg 
 
 
   
  Næstformand Udo Jessen 
 
 
   
  Protokolfører Philipp Micha 


