
 

 
Flensborg, 24. marts 2016 

Protokollat over Skoleforeningens ordinære fællesrådsmøde  
mandag den 21. marts 2016 på Oksevejens Skole 
  
 
Mødet var indkaldt med følgende dagsorden: 
 

1. Valg af mødeleder og protokolfører 
2. Meddelelser 
3. Godkendelse af protokollat fra det ordinære fællesrådsmøde den 8. oktober 2015 
4. Præsentation af nye ledere 
5. Orientering om kommende anlægsopgaver 
6. Skoleforeningens regnskab for finansåret 2015; gennemgang, afstemning 
7. Skoleforeningens driftsbudget for finansåret 2016 - revideret; gennemgang, afstemning 
8. Nye udtalelser for elevens standpunkt 

Fællesrådet skal beslutte om 
1. standpunktsbedømmelse også for klassetrin 5-7 fremover skal gives ved skriftlige udtalelser 
2. centrale tabellariske udtalelser bliver standard for skolevæsenets 1.-7. klassetrin -  
    altså ens udtalelsesform for hele skolevæsenet 

9. Eventuelt 
 
Med dagsordenen fulgte bilag til dagsordenspunkterne 6-8. 
 

Deltagere: 
I mødet deltog 68 fællesrådsmedlemmer, én suppleant, gæster og repræsentanter for lønnede med-
arbejdere, i alt 99 personer. 
 

Formand Udo Jessen bød alle deltagere velkommen til fællesrådsmødet på Oksevejens Skole. Vel-
komsten blev efterfulgt af fællessangen ”Det er i dag et vejr, et solskinsvejr”. 
 

1. Valg af mødeleder og protokolfører 
Formand Udo Jessen foreslog på Styrelsens vegne Tom Petersen til mødeleder og Philipp Micha til 
protokolfører. 
 

De foreslåede blev enstemmigt valgt. 
 

Mødeleder Tom Petersen takkede for valget og konstaterede mødets lovlighed. 
 

2. Meddelelser 
Direktør Lars Kofoed-Jensen henviste til SdU’s sendemandsmøde den 19. marts 2016 og understregede, 
at alle steder, hvor der udbydes både skolefritidstilbud på skoler og fritidsaktiviteter i børne- og ung-
domshuse, arbejdes på et godt og konstruktivt samarbejde mellem Skoleforeningen og SdU. 
 

Under henvisning til tidligere fællesrådsmøder orienterede afdelingsleder Olaf Runz om, at der er blevet 
udpeget fire medarbejdere, der i skoleåret 2016-2017 varetager funktionen som misbrugsnøgle-
personer som en del af deres ansættelse. Der er tale om pedel Kay von Eitzen (Oksevejens Skole), 
pædagogmedhjælper Anja Andresen (Hans Helgesen-Skolen), overlærer Susanne Becker (Husum Danske 
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Skole) og overlærer Holger Bruhn (Harreslev Danske Skole), der nu gennemfører uddannelsen til ”Sucht-
krankenhelfer”. Uddannelsen udbydes af ”Blaues Kreuz in der evangelischen Kirche, Landesverband 
Schleswig-Holstein e.V.” og ”Landesstelle für Suchtfragen Schleswig-Holstein e.V.”. Ordningen evalueres 
efter ét år. 
 

3. Godkendelse af protokollat fra det ordinære fællesrådsmøde den 8. oktober 2015 
Der var ingen kommentarer eller ønsker om ændringer til den udsendte protokol fra det ordinære 
fællesrådsmøde den 8. oktober 2015. Protokollatet blev godkendt enstemmigt. 
 

4. Præsentation af nye ledere 
Dagtilbudschef Petra von Oettingen præsenterede Linda Skrydstrup som ny pædagogisk konsulent på 
Børne- og Skolefritidskontoret. Linda Skrydstrup har varetaget funktionen siden 1. november 2015. 
 

Skolechef Uwe Prühs præsenterede efterfølgende fem nyudnævnte skoleinspektører og viceskole-
inspektører: 
 

 skoleinspektør Gitte Hougaard-Werner, Vestermølle Danske Skole - udnævnt per 1. februar 2016 
 skoleinspektør Søren Clement Christensen, Sønder Brarup Danske Skole - udnævnt per 1. december 

2015 
 viceskoleinspektør Björn Möller, Sønder Brarup Danske Skole - udnævnt per 1. april 2016 
 skoleinspektør Ulf Meyer, Bavnehøj-Skolen - udnævnt per 1. april 2016 
 skoleinspektør Inga Thamsen, Nibøl Danske Skole - udnævnt per 1. april 2016 

 

5. Orientering om kommende anlægsopgaver 
Afdelingsleder Dirk Clausen gav et kort overblik over den aktuelle status for anlægsopgaverne ved 
Gustav Johannsen-Skolen, Duborg-Skolen, Jaruplund Højskole, Hjerpsted Feriekoloni, Ringvejens 
Vuggestue og nybygningen af en daginstitution i Harreslev kommune. Han orienterede desuden om 
tidsperspektivet for projekter i Husum, Skovlund, Nibøl, Satrup, Store Vi og på øen Sild. 
 

6. Skoleforeningens regnskab for finansåret 2015; gennemgang, afstemning 
Statsautoriseret revisor Klaus Grønbæk fra revisionsfirmaet BDO præsenterede Skoleforeningens 
årsrapport og meddelte godkendelsen af årsregnskabet og ledelsesberetningen 2015 med en påtegning 
uden forbehold. Ved gennemgangen af revisionsprotokollen gik han blandt andet ind på Skole-
foreningens anlægstilskud og langfristede gæld, projektdokumentation og forbedringer på IT-området. 
Konkluderende attesterede Klaus Grønbæk Skoleforeningen et stigende aktivitetsniveau, en hensigts-
mæssig, sparsommelig og effektiv administration, funktionsadskillelse, en god budgetopfølgning og en 
positiv økonomirapportering og evalueringskultur samt en ansvarlig forvaltning i overensstemmelse 
med modtagne bevillinger. 
 
Alexander von Oettingen, Jens Jessen-Skolens skolekreds, henviste til evalueringen af testningen i faget 
dansk og gjorde opmærksom på, at testresultaterne fra 2015 til trods for den særlige sprogindsats ligger 
på cirka samme niveau som tallene fra år 2006. Jens-Søren Jess, Jørgensby-Skolens skolekreds, spurgte 
ind til omfanget af ikke øremærkede midler, og om anlægslån tilsikret i tingbogen blev nedskrevet. Han 
bad desuden om en forklaring på differencen mellem pensionsydelserne og tilskuddene fra pensions-
fonden. 
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Med henblik på testningen pegede Klaus Grønbæk på den positive udvikling i forhold til resultaterne fra 
år 2011. Han oplyste, at Skoleforeningens disponible likviditet udgør cirka 2,5 mio. euro. Han meddelte, 
at han som regel anbefaler, at organisationer råder over frie midler til dækning af lønforpligtelserne for 
to måneder. Skoleforeningen skal aktuelt dække månedlige personaleudgifter på 6 mio. euro. Den 
danske stat eftergiver ikke gæld, og lån bliver derfor ikke nedskrevet. Lån fra delstaten Slesvig-Holsten 
frigives derimod efter 25 år.  
 
Direktør Lars Kofoed-Jensen glædede sig over BDO’s påtegning og henviste til drøftelsen af regnskabet 
ved de regionale møder. Han så bort fra en detaljeret gennemgang af talmaterialet og pegede på få 
fremtrædende punkter, som blandt andet stigningen af indtægterne og udviklingen af personaleom-
kostningerne. Personaleudgifterne udgør mere end 80 % af Skoleforeningens budget. Kommende løn-
krav vanskeliggør derfor budgetlægningen og gør økonomien mere sårbar. Som svar på spørgsmålet 
angående pensionsmidlerne forklarede han, at hovedparten af pensionsudgifterne betales af Pensions-
fonden af 1951, medens blandt andet andelen, der er bundet til Sydslesvigtillægget, finansieres via 
Skoleforeningen. 
 
Burkhard Klimm, Husum Danske Skoles skolekreds, spurgte ind til placeringen af overskuddet fra 
resultatet 2015 og foreslog, at pengene anvendes til umiddelbar gavn for børnene. Han ville vide, hvad 
Skoleforeningens fri egenkapital bruges til, og hvem der råder over midlerne. Jens-Søren Jess, 
Jørgensby-Skolens skolekreds, satte fagforeningen ver.di’s aktuelle lønkrav på 6,5 % for det teknisk-
administrative personale i relation til en samlet højere lønstigning for pædagoger og lærere indenfor de 
sidste 15 år. Han pegede desuden på lovsikringen af de offentlige tilskud til Skoleforeningens aktiviteter. 
 

Lars Kofoed-Jensen svarede, at resultatet fra 2015 er placeret i Skoleforeningens samlede egenkapital, 
og at det gælder om at sikre betalingen af lønforpligtelserne. I sidste ende er det dog Fællesrådets 
afgørelse, hvordan midlerne anvendes. Klaus Grønbæk forklarede, at egenkapitalen stort set er bundet 
og hovedsageligt låst i fast ejendom. Der er derfor ikke tale om frie midler. Formand Udo Jessen under-
stregede, at der til trods for den seneste positive udvikling desværre ikke findes nogen absolut sikkerhed 
angående tildelingen af offentlige tilskud. 
 
Mødeleder Tom Petersen bad Fællesrådet stemme om godkendelsen af regnskabet for 2015. Regn-
skabet blev enstemmigt godkendt med tre afholdelser. 
 

7. Skoleforeningens driftsbudget for finansåret 2016 - revideret; gennemgang, afstemning 
Direktør Lars Kofoed-Jensen forklarede indledende de generelle vanskeligheder ved budgetlægning og 
prognosticering af fremtidige udviklinger. Udarbejdelsen af det reviderede budget 2016 havde vist 
behovet for at spare cirka to procent af Skoleforeningens samlede budget. Sparekravet skulle omsættes 
ved en reducering af institutionernes arbejdstimetildeling med tre procent med virkning fra sommer-
ferien og en foreløbig tilbageholdning af ti procent af institutionernes bloktilskud. Der var tale om to 
konkrete foranstaltninger for indeværende år. Med henblik på budgetlægningen for de kommende år 
ville der være mulighed for at undersøge og drøfte andre optioner, som for eksempel kommende lønfor-
handlinger og strukturforandringer på institutions- og administrationsplan.  
 
Alexander von Oettingen, Jens Jessen-Skolens skolekreds, pegede på, at Skoleforeningens små 
institutioner bliver uhensigtsmæssigt hårdt ramt af sparekravet for 2016. Det er generelt nemmere for 
større enheder at absorbere besparelser. På grund af manglende kendskab til baggrundsfaktaene er det 
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vanskeligt for fællesrådsmedlemmerne, at bidrage med spareforslag. Som konkret forslag til kommende 
drøftelser nævnte han dog, at man for eksempel kunne se nærmere på udgifterne til vikarordningerne 
og de høje vikarlønninger på skoleområdet. Tanja Selle, Jens Jessen-Skolens skolekreds, ytrede sin 
bekymring for eventuelle afskedigelser og opfordrede til, at man skulle undersøge andre løsninger, som 
for eksempel en forhøjelse af forældrebetalingen svarende til bidragene ved offentlige tyske 
institutioner. Andree Paulien, Skovlund-Valsbøl Danske Skoles skolekreds, stillede et forståelses-
spørgsmål til udgifterne til bygninger og grunde. 
 

Lars Kofoed-Jensen oplyste, at de løse vikarordninger på skolerne kun udgjorde en halv procent af 
Skoleforeningens samlede lønsum på skoleområdet. Der skulle dog i fremtiden også ses nærmere på 
blandt andet tildelingen af institutionernes vikartimer og på overtimeforbruget. Små institutioner er på 
grund af deres personalenormering stort set friholdt for reduceringen af arbejdstimetildelingen. Der er 
desuden afsat nogle få ekstra midler til eventuelle særbevillinger til institutioner, der mod forventning 
skulle komme i knibe. Lars Kofoed-Jensen understregede, at ingen fastansatte lærere ville blive af-
skediget i forbindelse med de aktuelle besparelser. Timereguleringerne ville blive foretaget i forbindelse 
med naturlig afgang. Forældrebetalingen skulle generelt svare til bidragshøjden på tilsvarende offentlige 
institutioner. For at kunne dække det aktuelle sparekrav ville det dog være ensbetydende med en 
urealistisk forhøjelse af skolebidraget til 166 euro.  
 
Jens-Søren Jess, Jørgensby-Skolens skolekreds, foreslog, at des ses nærmere på alternative besparelses-
muligheder, for eksempel lønbudgettet, og at den generelle udvikling i mindretallet tages med i over-
vejelserne. Efter hans mening skulle man ikke på forhånd udelukke budgetteringen med et underskud 
på 1,5 mio. euro. Åse Jørgensen, Kobbermølle Danske Skoles skolekreds, havde ingen forståelse for 
forslaget og bad om opbakning til godkendelsen af det foreliggende driftsbudget 2016. 
 

Lars Kofoed-Jensen fremhævede med henblik på lønniveauet, at der skulle tages højde for rekrut-
teringen af kvalificerede medarbejdere fra Danmark. Lønningerne skulle dog indgå i drøftelserne af kom-
mende besparelser. Formand Udo Jessen gjorde gældende, at det ikke var normalt at kalkulere med et 
underskud. Det gjaldt derimod rettidigt at drage omhu for, at budgettet holder. 
 
Susanne Weitz, Husum Danske Skoles skolekreds, var bekymret for de stadig stigende opgaver og 
belastninger på skoleområdet og kritiserede besparelsesplanerne for institutionerne. Time- og blok-
tildelingerne skulle ikke beskæres, men forhøjes. Hun undrede sig over, at man ikke tidligere er faldet 
over det forventede underskud, og efterlyste en mere rettidig information af fællesrådsmedlemmerne. 
Wolf Semm, Jørgensby-Skolens skolekreds, spurgte, om der i budgettet er taget højde for eventuelle 
risikofaktorer i forbindelse med ombygningen af Duborg-Skolen. 
 

Lars Kofoed-Jensen oplyste, at der lige fra starten havde været åbenhed omkring de reviderede budget-
beregninger, og henviste til sit brev til samarbejdsrådene og institutionerne af 26. februar 2016. Der var 
stadig en vis risiko for, at der skulle investeres flere midler i projektet på Duborg-Skolen end oprindeligt 
budgetteret. Skoleforeningens egne indskud kunne dog bogføres som investeringer i bygningsforbed-
ringer og dermed afskrives. 
 
Da der ikke var flere, der ønskede ordet, bad mødeleder Tom Petersen Fællesrådet stemme om 
godkendelsen af det reviderede driftsbudget for finansåret 2016. Budgettet blev godkendt med fem 
modstemmer og syv afholdelser. 
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8. Nye udtalelser for elevens standpunkt 
Skolekonsulent Eberhard von Oettingen henviste til bilaget til dagsordenspunktet og præsenterede 
beslutningsoplægget og Styrelsens indstilling til Fællesrådet. Han berettede om skolevæsenets, skole-
ledernes, lærernes og fagkonsulenternes forberedende og fortsatte arbejde med blandt andet læse-
planer, mål for Sprog & Læsning, fagevalueringer og kompetencemål og præsenterede kort alle fag-
konsulenter. Styrelsen indstiller, at Fællesrådet vedtager, at standpunktsbedømmelserne i lighed med 
bedømmelserne for 1.-4. klassetrin også for 5.-7. klassetrin gives ved skriftlige udtalelser, og at tabel-
lariske udtalelser bliver standard for skolevæsenets 1.-7. klassetrin. På den måde skabes en fælles 
referenceramme for hele Skoleforeningen, der gør interne overgange og skift mellem institutionerne 
lettere. Der ville være tale om et fokusskift, der blandt andet sætter et bredere evalueringssyn på den 
enkelte elevs standpunkt og potentiale, fremhæver undervisningsmålene, vægter progression og ud-
vikling og samtidigt giver underviserne et praktisk værktøj til planlægning og evaluering af under-
visningen.  
 

Direktør Lars Kofoed-Jensen præsenterede efterfølgende afstemningsproceduren, hvori der tages højde 
for alle ændringsforslag, som forud for mødet var blevet fremsat af fællesrådsmedlemmerne. Afstem-
ningen ønskedes gennemført ved hjælp af følgende tre forslag: 
 

1. Der skal fremover gives standpunktsudtalelser på klassetrin 5.-7. 
 

Der kan stemmes JA eller NEJ. Ved et NEJ gives der fortsat kun karakterer på disse 
klassetrin. Ved et JA har Fællesrådet vedtaget, at der fremover skal være udtalelser hele 
vejen fra 1.-7. klassetrin - da man allerede sidste år vedtog dette princip for 1.-4. klassetrin. 
Ved et JA kommer forslag 3 til afstemning. Forslag 3 giver mulighed for at vedtage, at der 
også gives karakterer ved siden af de vedtagne udtalelser. 
 

2. Der anvendes fremover centrale tabellariske udtalelser på klassetrin 1.-7. 
 

Der kan stemmes JA eller NEJ. Ved et NEJ vil den enkelte skole fortsat have valget mellem 
tabellariske udtalelser og udtalelser i prosaform. Ved et JA har man vedtaget, at det 
overordnede princip fremover er tabellariske udtalelser. Det eksempel, som har været 
fremlagt, sendes i høring. Arbejdsgruppen under ledelse af Eberhard von Oettingen 
forelægger høringssvar og indstilling til beslutning i Styrelsen. Skolernes Samarbejdsråd og 
fællesrådsmedlemmerne er dermed sikret indflydelse på den konkrete udformning 
gennem høringen. Ved et JA kan den enkelte skole naturligvis fortsat have egne, mere 
detaljerede dialogskemaer ”neden under” det centrale skema, hvis det ønskes. 
 

3. Der gives fremover også karakterer på følgende klassetrin 5./6./7. 
 

Der kan stemmes JA eller NEJ ved hvert af klassetrinene 5./6./7. Et flertal til JA ved et 
klassetrin betyder, at der fremover også gives karakterer ved siden af udtalelsen på dette 
klassetrin. Et flertal til NEJ ved et klassetrin betyder, at der kun gives udtalelser på dette 
klassetrin.  

 
Alexander von Oettingen, Jens Jessen-Skolens skolekreds, roste oplægget og udformningen af ud-
talelsesskemaerne, men efterlyste en drøftelse og afklaring af punkt 10 ”Sprog og identitet”. Styrelses-
medlem Andreas André Pastorff, Lyksborg Danske Skoles skolekreds, foreslog, at punkt 10 ”Sprog og 
identitet” helt skulle udgå fra skemaernes almene del. Han stillede desuden et forståelsesspørgsmål 
angående bogstave- henholdsvis talkarakterer. Susanne Weitz, Husum Danske Skoles skolekreds, kunne 
ikke genkende ændringsforslaget fra sin skolekreds i den fremlagte afstemningsprocedure. Hun efter-
spurgte informationer om det samlede antal ændringsønsker og deres indhold. Kamilla Kristensen, 
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Ejderskolens skolekreds, sagde, at der heller ikke helt er taget højde for ændringsønsket fra hendes 
skolekreds.  
 

Eberhard von Oettingen oplyste, at man ikke ønskede at føre en principiel identitetsdebat eller vurdere 
elevernes identitet, og at man i en revideret udgave af udtalelsesskemaerne, der skulle behandles i 
næste høringsfase, havde ændret overskriften til ”Sprog” i stedet for ”Sprog og identitet”. Lars Kofoed-
Jensen svarede, at afstemningsrækkefølgen dækkede alle valgoptioner. Fællesrådsmedlemmerne skulle 
tage stilling til, om deres forslag også var indeholdt. Formand Udo Jessen understregede, at afstem-
ningsproceduren og afstemningssedlerne tager højde for alle forslag.  
 
Mødeleder Tom Petersen foreslog en pause til en kort drøftelse og en eventuel tilpasning af forslagene. 
Efter pausen bekendtgjorde mødelederen, at Styrelsen ikke ønskede at opretholde forslaget på nu-
værende tidspunkt og derfor valgte at trække indstillingen til behandling ved kommende ordinære 
fællesrådsmøde den 6. oktober 2016. 
 
Åse Jørgensen, Kobbermølle Danske Skoles skolekreds, var bekymret for, at man med udsætningen af 
afstemningen havde taget en beslutning om emnet ad bagvejen. Hun henviste i den sammenhæng til en 
tysk bekendtgørelse. 
 

Eberhard von Oettingen meddelte, at man ville arbejde videre med tilbagemeldingerne og de nye input 
og finpudse oplægget. Han fortalte, at den nuværende fremgangsmåde fortsætter i en overgangsfase 
frem til næste behandling af emnet ved fællesrådsmødet den 6. oktober 2016. Lars Kofoed-Jensen 
gjorde opmærksom på, at man samtidigt ville benytte lejligheden til at afklare nogle juridiske spørgsmål. 
Udo Jessen forklarede, at emnet var af stor betydning, og at det ikke var noget problem, at afstem-
ningen udskydes på grund af vanskeligheder i valghandlingen. 
 

9. Eventuelt 
Direktør Lars Kofoed-Jensen fortalte, at det havde været en meget spændende første tid i hans nye 
stilling ved Skoleforeningen. Han ytrede ønsket om, at der til efterår ville være mere tid til at diskutere 
spørgsmålet ”Hvad vil vi?” fremfor at tale om ”Hvad vil vi ikke?”. 
 
Formand Udo Jessen var ked af, at temalørdagen den 12. marts 2016 på A. P. Møller Skolen har måttet 
aflyses på grund af for få tilmeldinger, og han spurgte fællesrådsmedlemmerne om årsagen til den lave 
interesse i arrangementet. 
 

Bodil Taubert, A. P. Møller Skolens skolekreds, svarede, at tidspunktet i en i forvejen travl måned havde 
været grunden til, at hun ikke havde kunnet tilmelde sig. 
 
Michael Bartz, Jes Kruse-Skolens skolekreds, der ved tidligere møder havde formuleret ønsket om at 
tilknytte en tillids- og kontaktperson til Skoleforeningen ved mistanke om alkohol- og stofmisbrug, tak-
kede for oprettelsen af funktionen og understregede endnu engang betydningen af misbrugsnøgle-
personer.  
 
Åse Jørgensen, Kobbermølle Danske Skoles skolekreds, fremhævede med henblik på ventelisterne vigtig-
heden af oprettelsen af ny vuggestuepladser, men spurgte samtidigt kritisk ind til optagelsen af nye 
børn. Hun ville vide, om der også gennemføres optagelsessamtaler på vuggestueområdet. 
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Dagtilbudschef Petra von Oettingen bekræftede, at der i lighed med optagelserne i daginstitutioner og 
skoler gennemføres optagelsessamtaler med nye familier. 
 

Udo Jessen takkede Tom Petersen for mødeledelsen og ønskede alle en god påske. 
 

Mødet afsluttedes med fællessangen ”Jeg plukker fløjlsgræs”. 

 
 
Mødet sluttede klokken 22.55. 
 
 
 
   
  Formand Udo Jessen 
 
 
   
  Næstformand Birgit Jürgensen-Schumacher 
 
 
   
  Protokolfører Philipp Micha 
 
 


