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Protokollat 
over styrelsesmødet torsdag den 2. juni 2016 kl. 18.00 på Jes Kruse-Skolen i Egernførde 
 
Til stede: Per Gildberg, Oluf Hoppe, Michaela Bumann, Michael Otten, Michael Sørensen, Udo 
Jessen, Lars Petersen, Birgit Jürgensen-Schumacher, Anne K. Hahn, Lars Kofoed-Jensen, Uwe Prühs, 
Olaf Runz, Petra von Oettingen, Ilka Börner, Dirk Clausen 
 
Desuden til stede til dagsordenspunkt 4.: Skoleinspektør Sølvi J. Koch, Konsulent Ellen Schütt, 
Skolekonsulent Eberhard von Oettingen 
 
Afbud: Jytte Nickelsen, Søren Harnow Klausen, André Pastorff  
 
Protokolfører: Sabine Oetzmann 
 
Dagsorden: 
 

1.      Spørgetid 
2.      Godkendelse af den åbne del af protokollatet fra styrelsesmødet den 28. april 2016 
3.      Vedtægter for Jaruplund Højskole 
4.      Oplæg om læringsgrupper 
5.      Meddelelser 
6.      Eventuelt 

 
 
Udo Jessen bød velkommen. 
 
Lars Petersen blev valgt til ordstyrer. 
 
1. Spørgetid 
Der var ingen spørgsmål. 
 
2. Godkendelse af den åbne del af protokollatet fra styrelsesmødet den 28. april 2016 
Det udsendte protokollat blev enstemmigt godkendt. 
 
3. Vedtægter for Jaruplund Højskole 
Lars Kofoed informerede Styrelsen om, at en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra 
Skoleforeningen og højskolens bestyrelse havde udarbejdet det udsendte forslag til nye vedtægter. 
Den væsentligste del af moderniseringen var bl.a. en ny sammensætning af bestyrelsen og 
oprettelsen af en støttekreds. 
 
Lars Petersen bekræftede, som medlem i arbejdsgruppen, at der havde været en bred enighed 
omkring de nye vedtægter. 
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Oluf Hoppe spurgte, hvilke ressurser der er tale om i § 5 b., og i hh. til § 9, om det ikke er Fællesrådet, 
der skal godkende højskolens regnskab.  
 
Lars Kofoed svarede, at ressurserne gik ud på bl.a. at skaffe midler via fonde og legater. Højskolens 
regnskab er en del af Skoleforeningens regnskab, og Fællesrådet godkender det samlede regnskab. 
 
Styrelsen godkendte enstemmigt Jaruplund Højskoles nye vedtægter. 
 
4. Oplæg om læringsgrupper 
Konsulent Ellen Schütt, skoleinspektør Sølvi J. Koch og skolekonsulent Eberhard von Oettingen 
informerede om, at begrebet ”Hjælpeskolen” er blevet erstattet af begrebet ”Læringsgruppen for 
elever med generelle indlæringsvanskeligheder”. I indeværende skoleår har vi 204 elever med 
generelle indlæringsvanskeligheder, hvoraf 160 elever undervises i læringsgrupper og resten i grund- 
og fællesskolen. Der findes læringsgrupper på 9 af vore skoler. Fælles for alle elever er, at 
undervisningen er individuelt tilrettelagt i hh. til en elevplan, som udarbejdes indenfor områderne 
personlig og social udvikling, dansk, tysk og matematik. Elevplanen evalueres mindst en gang i løbet 
af et skoleår. Eleverne udfordres så meget som muligt, for at forberede dem på samfundet. 
 
Udo Jessen takkede for oplægget.  
 
5. Meddelelser 
Udo Jessen meddelte, at 

 Skoleforeningen havde fået bevilget et anlægstilskud på 1.500.000 euro til opførelse af 
tjenesteboliger på Sild 

 han, sammen med Jørgen Kühl og Olaf Runz, havde deltaget i FUEV-konferencen i 
Wroclaw/Polen den 18. - 22. maj 2016 

 der var blevet afholdt en grænseoverskridende ”Bildungskonferenz” den 6. juni 2016, som 
Skoleforeningen desværre ikke var blevet inviteret til  

 han havde deltaget i Rendbjergs 60 års-fødselsdagsfest den 24. maj 2016. 
 
Lars Kofoed meddelte, at 

 der i den nærmeste fremtid vil blive indkaldt til et møde i gæsteværelsesudvalget, hvor der skal 
findes ud af, hvordan problemet med manglende overnatningsmuligheder kan løses efter 
lukningen af Christianslyst 

 Samrådet har nedsat et udvalg til koordinering af bygninger og vedligehold. 
 
6. Eventuelt 
Der var ingen ordmeldinger til dette dagsordenspunkt. 
 
 
Formanden sluttede mødet. 
 
  


