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       23.9.2013 
       AMI/Oe 
                                                                                                                                          
 

 
Protokollat 
over styrelsesmødet mandag den 16. september 2013 kl. 17.15 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, Berit Nommensen, Ilka Börner, Uwe Prühs, Olaf Runz, Birgit 
Messerschmidt, Anders Molt Ipsen  
 
Afbud : Dirk Clausen 
 
Protokolfører : Sabine Oetzmann 
 
Dagsorden: 
 

1.      Spørgetid 
2.      Godkendelse af protokollatet fra styrelsesmødet den 14. august 2013  
3.      Orientering om skolelovens intentioner vedr. undervisningsdifferentiering  
         ved en repræsentant fra undervisningsministeriet i Kiel 
4.      Meddelelser 
5.      Eventuelt 
 

 
Per Gildberg bød de fremmødte velkommen. 
 
1. Spørgetid 
Der var ingen spørgsmål. 
 
Dagsordenspunkter til beslutning 
 
2. Godkendelse af protokollatet fra styrelsesmødet den 14. august 2013  
Det udsendte protokollat blev godkendt. 
 
Dagsordenspunkter til orientering 
 
3. Orientering om skolelovens intentioner vedr. undervisningsdifferentiering ved en 
repræsentant fra undervisningsministeriet i Kiel 
Ministerialrat Jan Stargardt fra undervisningsministeriet i Kiel var inviteret til dette 
dagsordenspunkt for at orientere om undervisningsdifferentiering i henhold til den nye 
skolelov. Han fremhævede indledningsvis, at skolelovens intention var udelt undervisning i 
heterogene klasser med undervisningsdifferentiering som det grundlæggende princip. Kun i 
undtagelsestilfælde kunne der foretages niveaudeling inden for skolelovens bestemmelser.  
 
Jan Stargardt påpegede, at kompetencen for graden af niveaudeling og 
undervisningsdifferentiering, inden for skolelovens rammer, ligger ved den enkelte skoles 
”Schulkonferenz”, der i den offentlige skole er skolens øverste myndighed, og nok svarer til 



 

Styrelsesprotokollat – 16.9.2013 
Side 2 af 3 

 

vores samarbejdsråd. På efterspørgsel kunne Jan Stargardt ikke give et entydigt svar på, om 
”Schulkonferenz” i skoleloven svarer til vores samarbejdsråd eller til vores fællesråd. Han 
henviste til ministeriets retsafdeling. 
 
På Åse Jørgensens spørgsmål, hvilke muligheder Skoleforeningen har ang. indre og ydre 
differentiering svarede Jan Stargardt, at Skoleforeningens skoler er statslig anerkendte og 
dermed har tilsvarende muligheder som den offentlige skole. Det har igennem mange år været 
ministeriets og skiftende regeringers holdning at tillægge den enkelte skole større ansvar, for 
på den måde at give dem et ejerskab til de trufne beslutninger. 
 
4. Meddelelser 
Udo Jessen meddelte, at  
• Skoleforeningen i forbindelse med 1864-Dagene har iværksat en række arrangementer, 

herunder afholdes bl.a. i samarbejde med Center for Undervisningsmidler og IQSH en 
erindringsmarch fra Danevirke til Dybbøl den 31. oktober. Desuden arrangeres en 
særudstilling på Center for Undervisningsmidler, og der afholdes en temadag for alle 5. og 
6. klasses elever på Danevirke den 16. april. Til efteråret 2014 vises en film om 1864 for de 
ældste elever i biografen i Flensborg.  

 
André Pastorff meddelte, at 
• han, som repræsentant for Skoleforeningen, havde deltaget i SSWs landsmøde den 14. 

september 2013. I sin hilsen havde han bl.a. rost det gode samarbejde mellem SSW og 
Skoleforeningen. 

 
Åse Jørgensen meddelte, at 
• Sydslesvigske Børns Ferierejser sidste weekend havde afholdt deres septembermøde i 

Flensborg. To nye hold ferieværter havde deltaget, og de havde foreslået, at kulturen skulle 
betones mere, og at berigelsen ved at have et sydslesvigsk feriebarn burde fremhæves mere 
markant. Desuden havde der været et forslag om at bruge facebook og hjemmesiden mere 
aktivt, sådan som det er gængs i Danmark.  

 
Niels Ole Krogh meddelte, at 
• arbejdsgruppen vedr. et Sydslesvig-Ting havde afholdt et møde. Deltagerne var blevet 

enige om at lægge Samrådet et forslag på bordet efter afholdelsen af en bred og folkelig 
debat, hvor der oplyses, hvad sagen handler om. Debatten skal indebære en afstemning om, 
hvad folk i landsdelen mener, og derefter vil arbejdsgruppen gå videre derfra. 

• han havde deltaget i et møde om ytringsfrihed, som Lene Bastiansen m.fl. havde inviteret til 
den 12. september 2013. Niels Ole Krogh mente, at det havde været et udmærket møde, og 
han syntes godt om, at arrangørerne turde komme frem og debattere. Per Gildberg havde en 
anden opfattelse af mødet. Han mente, at mødet blev alt for personligt, og at der ikke blev 
debatteret på et åbent grundlag. 

 
5. Eventuelt 
André Pastorff nævnte problematikken vedr. optagelse i gymnasiet efter et efterskoleophold.  
 
Anders Molt Ipsen svarede, at en optagelse var afhængig af, hvilken afslutningseksamen 
eleven har. 
 
Olaf Runz supplerede med, at det er undervisningsministeriets afgørelse, om efterskolens 
eksamen kan anerkendes. 
 



 

Styrelsesprotokollat – 16.9.2013 
Side 3 af 3 

 

Thede Boysen udtalte, at han i forbindelse med det foreløbige budget for 2014 savnede en 
”Stellenplan” og en oversigt over anlægsudgifter, herunder udgifter for vedligeholdelse. 
 
Thede Boysen foreslog, at arbejdsgruppen vedr. Styrelsens forretningsorden snarest afholder 
et afsluttende møde, så arbejdet kan afsluttes i indeværende år. 
 
 
 
 
Formanden sluttede mødet. 

 


