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Protokollat 
over styrelsesmødet torsdag den 14. december 2017 kl. 18.00 på Christian Paulsen-Skolen 
 
Til stede: Thomas Weinschenk, Søren Harnow Klausen, Jens-Søren Jess, Oluf Hoppe, Michaela 
Bumann, Michael Otten, Michael Sørensen, Udo Jessen, Lars Petersen, Birgit Jürgensen-Schumacher, 
Jørgen Jensen Hahn, Lars Kofoed-Jensen, Uwe Prühs, Olaf Runz, Petra von Oettingen, Linda 
Skrydstrup, Eberhard von Oettingen, Ilka Börner, generalkonsul Kim Andersen 
 
Afbud: Joern Radzio, Dirk Clausen 
 
Protokolfører: Sabine Oetzmann 
 
Dagsorden: 
 

1.      Spørgetid 
2.      Den gode skole – opfølgning på fællesrådsmødet og læreplansproces 
3.      Meddelelser 
4.      Eventuelt 

 
 

 
Udo Jessen bød velkommen med en særlig velkomst til generalkonsul Kim Andersen og Jørgen Jensen 
Hahn, der deltager i de kommende styrelsesmøder som vikar for Anne Kristiene Hahn. 
 
Lars Petersen valgtes til ordstyrer.  
 
1. Spørgetid 
Der var ingen spørgsmål. 
 
2. Den gode skole – opfølgning på fællesrådsmødet og læreplansproces 
Eberhard von Oettingen udleverede en feedback fra forældregruppen og en tidsplan for de nye 
læreplaner til styrelsesmedlemmerne. Herefter gennemgik og kommenterede han bilagene.  
 
De nye lærerplaner går til høring den 8. januar 2018 og der skal inviteres til et nyt sparringsmøde den 
27. februar 2018. 
 
Oluf Hoppes spørgsmål, om samarbejdet med sparringsgruppen er givtigt, blev af Eberhard von 
Oettingen besvaret med et ja. 
 
Søren Harnow Klausen gjorde opmærksom på vigtigheden af, at hele Fællesrådet bliver inddraget og 
at de udleverede bilag kommunikeres ud til Fællesrådet. 
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Udo Jessen understøttede Søren Harnow Klausens udsagn. Fællesrådsmedlemmerne burde også 
inviteres til roadshow i februar måned. 
 
Lars Petersen takkede for et fint oplæg, dog mente han, at ordet roadshow skulle udskiftes med 
ordet præsentation samt at ”udvalgte medlemmer” i tidsplanen laves om til ”medlemmer”. 
 
Udo Jessen foreslog, at også arbejdsgruppen ”Evalueringskultur” inviteres til mødet den 27. februar 
2018.  
 
Eberhard von Oettingen meddelte, at lederne i næste uge får tilsendt et brev om, at de nye 
læreplaner sendes ud til høring den 8. januar 2018, og at de bliver bedt om at bygge dem ind i 
samarbejdsrådsmøderne. Fællesrådsmedlemmerne kan også komme til orde om læreplanerne på de 
regionale fællesrådsmøder i foråret. 
 
Lars Petersen konkluderede, at styrelsesmedlemmerne er enige om at køre videre efter tidsplanen, 
at fællesrådsmedlemmerne får tilsendt opsamlingen og bliver inviteret til roadshow. 
 
3. Meddelelser 
Udo Jessen meddelte, at 

 han den 24. november 2017 havde deltaget i et arrangement på generalkonsulatet, hvor Jørgen 
Kühl var blevet udnævnt til Ridder af Dannebrog 

 han havde deltaget i rejsegildet på Duborg-Skolen den 13.december 2017. I januar måned 
inviteres til et åbent-hus-arrangement 

 samrådsmedlemmerne på et møde den 13. december 2017 var blevet orienteret om projektet 
”Mindretallenes Hus”. Et sagligt møde, hvor også gæsteværelset og Sydslesvig kanon stod på 
dagsordenen 

 han havde deltaget i speeddating for nyansatte i mindretallet. Et fint arrangement, som han 
anbefalede de øvrige styrelsesmedlemmer at deltage i.  

 
Eberhard von Oettingen meddelte, at  

 der havde været afholdt et første seminar omkring SydslesvigCrew på Jaruplund Højskole med 
120 elever. SydslesvigCrew kan ses som starten til bagefter at være elevambassadør. 
Lars Petersen mente, at der skulle skaffes mere opmærksomhed i medierne ang. SydslesvigCrew. 
 

 
4. Eventuelt 
Jens-Søren Jess meddelte, at han havde modtaget en henvendelse om at lave en film i forbindelse 
med Skoleforeningens 100-års jubilæum. Han havde bedt vedkommende om at henvende sig til 
formanden. 
 
 
Formanden sluttede mødet. 
 
 
 
  


