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Protokollat 
over styrelsesmødet mandag den 14. november 2016 kl. 18.00 på Christian Paulsen-Skolen 
 
Til stede: Jytte Nickelsen, Søren Harnow Klausen, Per Gildberg, Oluf Hoppe, Michael Otten, Michael 
Sørensen, Udo Jessen, Lars Petersen, Birgit Jürgensen-Schumacher, Anne K. Hahn, Lars Kofoed-
Jensen, Olaf Runz, Petra von Oettingen, Eberhard von Oettingen, Dirk Clausen og konsul Henrik 
Hansen 
 
Afbud: André Pastorff, Michaela Bumann, Uwe Prühs, Ilka Börner 
 
Protokolfører: Sabine Oetzmann 
 
Dagsorden: 
 

1.      Spørgetid 
2.      Fællesrådets input 
3.      Godkendelse af den åbne del af protokollatet fra styrelsesmødet den 13. oktober 2016 
4.      Klageprocedure 
5.      Ændring af ”Regler for Det Børnehavepædagogiske Råd” 
6.      Meddelelser 
7.      Eventuelt 
 
 

Udo Jessen bød velkommen.  
 
Lars Petersen blev valgt til ordstyrer. 
 
1. Spørgetid 
Der var ingen spørgsmål. 
 
2. Fællesrådets input 
Styrelsesmedlemmerne fik lejlighed til at se på de inputs, som fællesrådsmedlemmerne havde 
fremlagt på fællesrådsmødet den 6. oktober 2016.  
Lars Kofoed foreslog, at plancherne udsendes sammen med protokollen, så alle har mulighed for at 
se, hvad der er kommet ind. 
 
Sammenfatning: 
 

       1. Hvordan skal Skoleforeningens 100-års fødselsdag i 2020 markeres?: Det skal være noget, der 

tilgodeser børnene, og er en del af undervisningen.  

 

       Lars Kofoed foreslog at nedsætte et arbejdsudvalg bestående af medlemmer fra fællesrådet, 

       fælleselevrådet og forvaltningen. 
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       2. Hvordan styrkes kontakten til Danmark?: To ting, der blev fremhævet, var en systematisk kontakt 

til Danmark allerede fra børnehavealderen, og at personalet skal få systematisk kontakt til Danmark. 

 

Lars Petersen udtalte, at det for ham var vigtigt, at det sker så tidligt som muligt. 

 

Søren Harnow Klausen gik ind for lige vilkår. Mange mener, at de er for dårlig stillet i forhold til 

andre. 

 

3. Hvad skal vi tænke over i den forestående digitalisering i Skoleforeningen?: Der var stor fokus på 

efteruddannelsen af personalet og, hvad der sker med børneliv, når vi digitaliserer mere. 

 

Oluf Hoppe var af den opfattelse, at der skal laves en god blanding af traditionel undervisning og 

digitalisering samt at børnene lærer at forstå, hvordan en computer arbejder. Han spurgte, hvad der 

kræves, når vore elever videreuddannes i Danmark. 

 

Anne K. Hahn sagde, at i den gruppe hun deltog i, var forældrene ikke bange for digitalisering, men 

de var betænkelige ved, at personalet ikke kan magte opgaven. 

 

Michael Sørensen sagde, at økonomien selvfølgelig spiller ind og spurgte, fra hvilken alder der skal 

startes op. 

 

Michael Otten henviste til en Bitcom-analyse fra starten af året, hvor 48 % af de adspurgte lærere 

havde tilkendegivet, at de gerne vil digitalisere, men at de ikke tør bruge det. 

 

Udo Jessen bemærkede, at han kender flere steder, hvor det er forældrene, der blokererer, fordi de 

ikke giver deres samtykke. 

 

Birgit Jürgensen-Schmacher havde lavet lignende erfaringer. Det er vigtigt at få forældrene til at 

opfatte det som noget normalt, at det integreres i undervisningen. 

 

Anne K. Hahn sagde, at det nok var et generationsspørgsmål. De yngre hhv. kommende forældre vil 

sikkert være mere åbne over for emnet. 

 

Lars Petersen kunne godt lide et input om, at der skal være en edb-fri dag. Vi vil aldrig kunne opnå 

ens vilkår i alle institutioner på grund af deres beliggenhed. 

 

Lars Kofoed foreslog, at forvaltningen sammen med ansatte i institutionerne udarbejder et 1. oplæg 

omkring den pædagogiske side af digitalisering og tegne et bud på, hvordan det skal se ud, inden vi 

inddrager Fællesrådet igen. 

 
Dagsordenspunkter til beslutning 
 
3. Godkendelse af den åbne del af protokollatet fra styrelsesmødet den 13. oktober 2016 
Det udsendte protokollat blev godkendt med to afholdelser. 
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4. Klageprocedure 
Lars Kofoed-Jensen gjorde opmærksom på, at der er sat streg over de afsnit, der omhandler 
medarbejdere, fordi de endnu skal aftales med Driftsrådet. Der skal kun tages stilling til 
klageproceduren generelt. 
 
Oluf Hoppe savnede følgende tiltag i proceduren:  
1) Der var ikke medtænkt en mulighed for en klage over en skoleleder. 
2) I forbindelse med en klage over Centralforvaltningen har vi brug for en uvildig instans 
    (ombudsmand/mediator). 
3) Spørgsmålet om den faglige kompetence i Centraladministrationen skal defineres. 
4) Klagesager, som har en større karakter, skal fremlægges for Styrelsen til orientering 
5) Der skal anlægges en sagsmappe i alle tilfælde. 
 
Birgit Jürgensen-Schumacher gjorde opmærksom på, at den hidtidige praksis havde været, at en 
klage over en skoleleder blev sendt direkte til forvaltningen, og at en klage over forvaltningen blev 
behandlet af formanden og næstformanden og evt. styrelsesmedlemmet fra fællesskolekredsen. 
 
Lars Petersen mente, at en klage altid skal være skriftlig og at proceduren burde skilles ad i to hold, 
nemlig barn/elev/forældre og medarbejdere. 
 
Michael Otten udtalte, at det kunne være mere præcis med en skriftlig klage, men det kunne også 
betyde en barriere for mange og passer ikke helt til vores system. 
 
Styrelsen besluttede enstemmigt, at forvaltningen skal indflette de fremlagte tilkendegivelser i 
udkastet, der så tages op til fornyet drøftelse. 
 
5. Ændring af ”Regler for Det Børnehavepædagogiske Råd” 
Petra von Oettingen henviste til det udsendte bilag og gennemgik og kommenterede det. Hun 
henviste til, at der først og fremmest var tale om en sproglig tilpasning. § 6 skal ændres til den 
aktuelle dato og § 7 er ved en fejl blevet overtaget i de nye regler og skal fjernes. 
 
Styrelsen godkendte enstemmigt ”Regler for Dagtilbudsrådet” under forudsætning af, at § 6 rettes og 
§ 7 fjernes. 
 
Dagsordenspunkter til orientering og evt. beslutning 
 
6. Meddelelser  
Lars Kofoed opfordrede styrelsesmedlemmerne til at få deres regionale fællessrådsmedlemmer til at 
melde en repræsentant til den sparringsgruppe, vi har talt om på fællesrådsmødet. 
 
Lars Petersen meddelte, at Michael Christiansen var blevet udpeget for Læk Danske Skoles 
valgområde. 
 
Jytte Nickelsen meddelte, at  

 hun, på baggrund af en henvendelse på det seneste regionale fællesrådsmøde om at få lavet en 
tempo 30-zone i skolens område, havde henvendt sig til SSW, der havde oplyst, at man ikke kan 
indføre en sådan zone ved en 4-sporet vej, og at der i stedet for er blevet anbragt en 
”Bedarfsampel”. 

 
Udo Jessen meddelte, at 

 Sydslesvigudvalgets årlige besigtigelsesrejse havde fundet sted den 27. og 28. oktober, hvor 
udvalget bl.a. havde besøgt Karlsson Vuggesstue 
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 Jubilæumsfesten for årets jubilarer var blevet afholdt den 4. november 2016 

 Lars Kofoed havde deltaget i SSFs Landsmøde den 12. november 2016 

 han, sammen med flere repræsentanter fra Skoleforeningen, den 13. november 2016 havde 
nedlagt en krans ved de i 2. verdenskrig omkomne børnehavebørns gravsted i anledning af 
”Volkstrauertag”. 

 
Per Gildberg meddelte, at  

 han, Jytte Nickelsen og Lars Petersen havde deltaget i et Sundhedsrådsmøde den 9. november 
2016. 

 
7. Eventuelt 
Der var ingen ordmeldinger til dette dagsordenspunkt. 
 
 
Formanden sluttede mødet. 
 
 
  






















