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Protokollat 
over styrelsesmødet torsdag den 13. oktober 2016 kl. 18.00 på Christian Paulsen-Skolen 
 
Til stede: Søren Harnow Klausen, André Pastorff, Per Gildberg, Oluf Hoppe, Michaela Bumann, 
Michael Sørensen, Lars Petersen, Birgit Jürgensen-Schumacher, Anne K. Hahn, Lars Kofoed-Jensen, 
Uwe Prühs, Olaf Runz, Petra von Oettingen, Ilka Börner, Eberhard von Oettingen og konsul Henrik 
Hansen 
 
Afbud: Jytte Nickelsen, Michael Otten, Udo Jessen, Dirk Clausen 
 
Protokolfører: Sabine Oetzmann 
 
Dagsorden: 
 

1.      Spørgetid 
2.      Center for Undervisningsmidlers digitale portal - MIT CFU.dk.  
         Oplæg ved leder af CfU Claus Fischer 
3.      Godkendelse af den åbne del af protokollatet fra styrelsesmødet den 15. september 2016 
4.      Inklusion 
5.      Læsefestival 
6.      Meddelelser herunder 
         - henvendelse vedr. det danske sprog i mindretallet 
7.      Eventuelt 
 
 

 
Birgit Jürgensen-Schumacher bød velkommen.  
 
Lars Petersen blev valgt til ordstyrer. 
 
 
1. Spørgetid 
Der var ingen spørgsmål. 
 
2. Center for Undervisningsmidlers digitale portal - MIT CFU.dk. Oplæg ved leder af CfU Claus 
Fischer 
Claus Fischer orienterede om, at CfU er medlem af CfU Danmark, hvilket er en stor fordel. Ved hjælp 
af MIT CFU har man bl.a. mulighed for søgning og booking af diverse undervisningsmaterialer samt 
streaming af TV-udsendelser for lærere og elever og adgang til e-bøger. Claus Fischer gjorde herefter 
ved hjælp af nogle konkrete eksempler rede for, hvordan MIT CFU kan anvendes i praksis. 
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Dagsordenspunkter til beslutning 
 
3. Godkendelse af den åbne del af protokollatet fra styrelsesmødet den 15. september 2016 
Det udsendte protokollat blev godkendt. 
 
4. Inklusion 
Olaf Runz henviste til, at emnet var blevet drøftet i Styrelsen tidligere og at arbejdsgruppen havde 
fået til opgave at arbejde videre med det. Det udsendte bilag er nu den endelige udgave som vi skal 
have implementeret rundt omkring. Inklusion betyder at man ikke ekskluderer, så vi bliver nødt til at 
være åben over for de forskellige behov og imødekomme dem. Det afgørende er implementeringen, 
som vi skal arbejde med som næste skridt. Fra Dagtilbudskontoret er det blevet meddelt, hvad der 
skal til og på skoleområdet er vi i gang med en handleplan. 
 
Oluf Hoppe bad om inden for kort tid at få oplyst, hvor mange fysisk handicappede vi har i vore 
institutioner. 
 
Olaf Runz svarede, at vi ligger omkring 5 % inden for alle støtteområder. Et tal for fysisk 
handicappede skal undersøges og kan dermed først orienteres om på et senere tidspunkt. 
 
Anne K. Hahn spurgte, hvordan fremgangsmåden er ved en autistisk elev. Henvender vi os til det 
tyske system eller har vi egne fagfolk. 
 
Olaf Runz svarede, at vores PPR kontaktes i første omgang, men vi har også kontakt til tyske 
Förderzentren. 
 
Andre Pastorff var af den opfattelse, at Skoleforeningen mangler et centralt antimobningsprincip. 
 
Olaf Runz henviste til, at mobning ligger implicit i papiret. 
 
Eberhard von Oettingen gjorde opmærksom på, at der er udarbejdet en overordnet inklusionspolitik 
der skal udmunde i nogle handleplaner. Det første skridt er taget i papiret og det er det, der skal 
godkendes i første omgang.  
 
Styrelsen besluttede enstemmigt at godkende den fremlagte overordnede inklusionspolitik, men har 
en forventning om at blive orienteret om underpunkter inden for en rimelig tid. 
 
5. Læsefestival 
Eberhard von Oettingen henviste til det udsendte bilag og gennemgik og kommenterede det. Ideen 
til festivalen er et samarbejdsprodukt med alle foreninger i Sydslesvig, og dækker læsning fra 
vuggestuen til læseklubberne for voksne, forfatterbesøg, udstillinger og workshops. Festivalens 
formål er at skabe og at formidle læseglæde og læselyst i Sydslesvig. Budgettet for festivalen udgør 
700.000 kr, hvoraf 2/3 er til honorar. Vi vil søge danske kulturfonde og håber, at de vil støtte. 
Projektet er bredt støttet af mindretallets organisationer, dog begrænset til underskudsgaranti. 
Skoleforeningens tilskud er budgetteret med 149.000 kr. Skulle det vise sig, at vi inden 1 måned 
inden arrangementet ikke har økonomi, så har vi fastholdt i kontrakterne, at vi kan sige forfatterne 
fra. Eberhard von Oettingen bad om Styrelsens tilkendegivelse, om projektet lægger op til en fælles 
ansøgning om projektstøtte. 
 
Oluf Hoppe roste initiativet, der rammer alle aldersgrupper. 
 
Lars Petersen udtalte sig ligeledes positivt om projektet, men undrede sig over, at Styrelsen ikke var 
blevet informeret herom tidligere. 
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Styrelsen gik enstemmigt ind for en fælles ansøgning om projektstøtte og godkendte 
Skoleforeningens tilskud på 149.000 kr. 
 
Dagsordenspunkter til orientering og evt. beslutning 
 
6. Meddelelser herunder 
henvendelse vedr. det danske sprog i mindretallet 
Oluf Hoppe foreslog, at den af Lene Bastiansen og Thomas Ole Hegelund fremsendte henvendelse 
tages til efterretning, da Skoleforeningen allerede arbejder med emnet. 
 
7. Eventuelt 
Oluf Hoppe mindede om, at han tidligere havde bedt om, at det skal fremgå af et beslutningsoplæg, 
hvem der har udarbejdet oplægget, så der vil være mulighed for at kontakte vedkommende. 
 
Søren Harnow Klausen spurgte, om der var nyt ang. lærer-elev samtaler. Emnet tages med på et 
kommende styrelsesmøde. 
 
 
Næstformanden sluttede mødet.  


