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Protokollat 
over styrelsesmødet torsdag den 28. april 2016 kl. 18.00 på Christian Paulsen-Skolen 
 
Til stede: Jytte Nickelsen, Søren Harnow Klausen, André Pastorff, Per Gildberg, Oluf Hoppe, Michaela 
Bumann, Michael Otten, Michael Sørensen, Udo Jessen, Birgit Jürgensen-Schumacher, Anne K. Hahn, 
Lars Kofoed-Jensen, Uwe Prühs, Olaf Runz, Petra von Oettingen, Ilka Börner, Dirk Clausen, Henrik 
Hansen 
 
Afbud: Lars Petersen 
 
Protokolfører: Sabine Oetzmann 
 
Dagsorden: 
 

1.      Spørgetid 
2.      Sund kost i Læk Børnehave - oplæg ved dagtilbudsleder Gitte Jessen 
3.      Elevkonkurrence: Når vi fylder 100 
4.      Meddelelser 
5.      Eventuelt 

 
 
Udo Jessen bød velkommen. 
 
1. Spørgetid 
Der var ingen spørgsmål. 
 
2. Sund kost i Læk Børnehave - oplæg ved dagtilbudsleder Gitte Jessen 
Gitte Jessen informerede om, at Læk Børnehave i et helt år intensivt har arbejdet med sund kost og 
sund krop. Alle børn, forældre og personalet har været med til at dygtiggøre sig i form af kurser, 
workshops, madpakkeuger m.m. Sammen blev man enige om, at madpakken ikke måtte indeholde 
søde ting. Familierne bidrager hver dag med 1 stk. frugt/grønt, som lægges i en kurv og skæres til alle 
børn kl. 9.00 og kl. 12.00. Børnehaven tilbyder desuden morgenmad hver dag bestående af bl.a. 
havregryn, cornflakes, rugbrød, grovboller og pålæg. Forældrene bakker utrolig godt op omkring 
tiltagene. I forbindelse med et barns fødselsdag bages en kage med barnet for at undgå for meget 
sukker i hjemmebagte kager. Børnehaven handler så vidt muligt økologiske råvarer. Der sørges for at 
alle børn kommer ud på legepladsen hver dag og derudover er der faste skovdage hele året rundt. 
Gitte Jessen nævnte, at hun havde en ekstra funktion som kost- og sundhedsvejleder ved 
Skoleforeningen, der indebærer, at hun tager rundt i andre institutioner for at vejlede. Gitte Jessens 
håb er, at Skoleforeningen en dag får en overordnet kostpolitik. 
 
Udo Jessen takkede Gitte Jessen for hendes oplæg. 
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Dagsordenspunkter til orientering og evt. beslutning 
 
3. Elevkonkurrence: Når vi fylder 100 
Lars Kofoed har deltaget i et fælleselevrådsmøde og her spurgt, om de var med på at lave en 
elevkonkurrence om at prøve at lave en fremtidsbeskrivelse af skolen med overskriften ”Når vi fylder 
100”. Tanken er, at konkurrencen skal løbe i efteråret 2016, altså mellem efterårsferien og juleferien, 
og så med udnævnelse af vinderne efter nytår 2017. Det skal være fælleselevrådet, der i sidste ende 
bliver dommerpanel, og de vil på deres sidste møde inden sommerferien gøre sig tanker om de 
nærmere regler for konkurrencen. Noget af det der kunne indgå er f.eks. hvordan undervisningen ser 
ud i fremtidens skole, hvad undervises der i, hvilke redskaber bruger man, hvordan indretter vi i det 
hele taget skolehverdagen og skolen. Vi vil nok prøve på at påvirke dem til, at de produkter der 
kommer ud af det skal offentliggøres via en hjemmeside, således at mange kan få mulighed for at se 
resultater og eventuelt stemme på dem. På den måde kunne man både arbejde med at der var en 
elevrådspris til en vinder og en internetbrugerpris.  Tanken er, at konkurrencen skal køre over en 
forholdsvis kompakt periode, så den ikke kommer til at falde sammen med andre aktiviteter, der skal 
køre i næste skoleår. Konkurrencen er tænkt til de ældste elever og annonceres inden sommerferien. 
De indkomne forslag kunne f. eks. vises på fællesrådsmødet i foråret 2017. 
 
Oluf Hoppe sagde, at konkurrencen er en super god ide. Den har perspektiv. 
 
4. Meddelelser 
Lars Kofoed meddelte, at 

 høringsrunden omkring tabellariske udtalelser sættes i gang. Skolernes samarbejdsråd og 
pædagogiske råd kan indsende et svar inden 1. juli 2016. Udvalget vil herefter samle materialet 
som fremlægges for Styrelsen, der til efteråret skal tage stilling til, hvilken form der skal sættes til 
afstemning på fællesrådsmødet. 

 
Per Gildberg meddelte, at 

 han, sammen med andre repræsentanter fra Skoleforeningen,  har deltaget i Sundhedstjenestens 
generalforsamling den 21. april 2016.  

 
5. Eventuelt 
Lars Kofoed orienterede om, at Slesvig-Holstens socialminister besøger Kappel Børnehave den 2. maj 
2016 for symbolsk at overrække et tilskud til renoveringen af børnehaven. 
 
 
Formanden sluttede mødet.  


