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Protokollat 
over styrelsesmødet torsdag den 23. februar 2017 kl. 18.00 på Christian Paulsen-Skolen 
 
Til stede: Jytte Nickelsen, Søren Harnow Klausen, André Pastorff, Jens-Søren Jess, Oluf Hoppe, 
Michaela Bumann, Udo Jessen, 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: Michael Otten, Michael Sørensen, Lars Petersen, Dirk Clausen 
 
Protokolfører: Sabine Oetzmann 
 
Dagsorden: 
 

1.      Spørgetid 
2.      Kontakten til Danmark herunder efterskoler 
3.      Meddelelser herunder invitation til ECMI Mindretallenes Rundbordsdiskussion 2017 
4.      Eventuelt 

 
 
 
Udo Jessen bød velkommen.  
 
1. Spørgetid 
Der var ingen spørgsmål. 
 
Dagsordenspunkter til orientering og evt. beslutning 
 
2. Kontakten til Danmark herunder efterskoler 
Lars Kofoed henviste til en tidligere diskussion om en mulig forøgelse af Skoleforeningens tilskud til 
efterskoleophold herunder at etablere flere tilskudsgrupper over den laveste indtægt. Vores model 
virker i forhold til Danmark, hvor den nederste gruppe ikke kommer på efterskole. Lars Kofoed og 
Udo Jessen havde deltaget i et møde med repræsentanter fra Sydslesvigudvalget og 
Grænseforeningen. På mødet havde der fra Sydslesvigudvalget været et ønske om, at vi fordobler 
vores elevantal over en 5årig periode, og der skal nu udarbejdes en plan herfor. Fordoblingen vil 
medføre nogle faldende indtægter og måske også flere udgifter. Et yderligere ønske fra 
Sydslesvigudvalget havde været, at alle elever i 8. klasse tilbydes et efterskoledøgn. Også dette ønske 
vil medføre udgifter, som vi skal se på. På mødet havde vi spurgt, om det kunne tænkes, at danske 
elever tager deres 10. klasse på en skole i Sydslesvig og hvis ja, om udvalget vil yde tilskud hertil. 
 
Lars Kofoed foreslog at udskyde en ændring af vores tilskud og afvente, hvad Sydslesvigudvalget vil 
være med til.  



 

Styrelsesprotokollat – 23.2.2017 
Side 2 af 3 

 

 
Styrelsen gik enstemmigt ind for Lars Kofoeds forslag. 
 
Ang. kontakten til Danmark henviste Lars Kofoed til det udsendte bilag, der var blevet drøftet på en 
fælleslederkonference den 16. og 17. februar 2017. Når alle tilbagemeldinger fra fællesskole-
distrikterne er modtaget vil de skrives sammen og udsendes til Styrelsen. Styrelsen skal gøre sig 
tanker om, hvad vi skal signalisere og hvilke forventninger der er. Hvad er et rimeligt niveau af 
forventninger og hvad er omfanget af digital kontakt.  
 
Jens-Søren Jess sagde, at man må gå ud fra, at der er mange, der slet ikke har kontakt. 
 
Søren Harnow Klausen udtalte, at der under gruppedrøftelserne på det seneste fællesrådsmøde 
netop var blevet talt om det ujævne niveau. Skoleforeningen skal gå efter noget i stil med et højt 
niveau. 
 
Udo Jessen syntes, at der er opnået det perfekte niveau, når en elev føler, at det er normalt at have 
kontakt til Danmark. 
 
André Pastorff påpegede, at en forøget kontakt til Danmark forudsætter, at nogle lærere gennemgår 
en holdningsændring og er positive over for henvendelser. Desuden mente han, at det skulle være 
obligatorisk, at fællesskoleelever besøger København i stedet for andre steder i Europa. 
 
Oluf Hoppe mente, at der skal fokuseres lidt mere på resursepersoner, der skal stå for udviklingen af 
modeller, og gerne på hver skole. 
 
Lars Kofoed oplyste, at Skoleforeningen vil sende en henvendelse om partnerskab til de fire 
sønderjyske kommuner for herigennem at få det nemmere ved at have kontakter til skolerne i 
Danmark samt bedre chancer for efteruddannelse for vore ansatte. 
 
Jens-Søren Jess mente, at det muligvis kunne være en god idé at udarbejde en håndbog/strategi for 
at styrke de ansatte. 
 
Lars Kofoed udtalte, at fællesskolerne nok vil få en forøget rolle som omdrejningspunkt. Vi har fået 
bevilget projektmidler til en SydslesvigCrew, der vil blive uddannet til at tage sig af besøg fra 
Danmark. Han foreslog, at der til et af de næste styrelsesmøder udarbejdes et udkast til brev til 
samarbejdsrådene, hvori der signaliseres hvilket niveau vi forventer, og at samarbejdsrådene skal 
indberette, hvad de har af kontakt til Danmark. 
 
Udo Jessen sagde, at det skal fremgå af ordlyden, at alle skal svare. 
 
Anne K. Hahn gik ind for, at de øvrige mindretal også involveres, f.eks. vestfriserne og 
rætoromanerne, der har de samme vilkår som vores små skoler.  
 
Oluf Hoppe kunne godt tænke sig, at i brevet medtages et afsnit om, hvad eleverne kunne forestille 
sig angående kontakten til Danmark. 
 
3. Meddelelser herunder invitation til ECMI Mindretallenes Rundbordsdiskussion 2017 
Udo Jessen henviste til det udsendte bilag. Det ville være fint, hvis nogen fra Styrelsen havde 
mulighed for at deltage i mindretallens rundbordsdiskussion. 
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Udo Jessen meddelte, 

 at der efter det seneste samrådsmøde er blevet indkaldt til et formandsmøde den 27. februar 
2017, hvor emnet statsborgerskab skal drøftes 

 at formandskabet havde afholdt et godt og sagligt møde med repræsentanter fra Friisk Foriining 
den 20. februar 2017. Et referat fra mødet udsendes til Styrelsen 

 at Styrelsen er inviteret til et møde med SSFs forretningsudvalg den 2. marts 2017. 
 
4. Eventuelt 
Der var ingen ordmeldinger til dette dagsordenspunkt. 
 
 
Formanden lukkede mødet. 
 
 
  


