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Protokollat 
over styrelsesmødet torsdag den 31. maj 2018 kl. 18.00 på Christian Paulsen-Skolen 
 
Til stede: Thomas Weinschenk, Søren Harnow Klausen (fra kl. 20.15), Joern Radzio, Jens-Søren Jess, 
Oluf Hoppe, Michaela Bumann, 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 og generalkonsul Kim Andersen 
 
Afbud: Michael Otten 
 
Protokolfører: Sabine Oetzmann 
 
Dagsorden: 
 

1.      Spørgetid 
2.      Godkendelse af den åbne del af protokollatet fra styrelsesmødet den 26. april 2018 
3.      Klageproceduren 
4.      Præsentation af resultaterne i Sydslesvigrapporten (på baggrund af de obligatoriske 
         prøver under ”Fælles evaluering” på skolerne) 
5.      Forslag om at tilbyde FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr) i Skoleforeningen 
6.      Meddelelser 
7.      Eventuelt 
 
 

 
Udo Jessen bød velkommen.  
 
1. Spørgetid 
Der var ingen spørgsmål. 
 
Dagsordenspunkter til orientering og evt. beslutning 
 
2. Godkendelse af den åbne del af protokollatet fra styrelsesmødet den 26. april 2018 
Det udsendte protokollat blev godkendt. 
 
3. Klageproceduren 
Bjarne Stenger Wullf var til stede til dette dagsordenspunkt. 
 
Bjarne Stenger-Wullf henviste til det udsendte bilag og gjorde rede for proceduren og meddelte, at 
emnet havde været behandlet på flere ledermøder, hvor lederne kunne komme med deres 
tilskyndelser. Herefter gennemgik og kommenterede Bjarne Stenger-Wullf bilaget. 
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Udo Jessen takkede for et flot stykke arbejde. Det er et godt redskab for både forældre og ansatte. 
 
Oluf Hoppe syntes, at der må være en mulighed for forældre at vælge en bisidder, hvis de har behov 
for det. 
 
Bjarne Stenger-Wullf svarede, at man kun kan være enige om det og at det skal formaliseres.  
 
Lars Petersen mente, at ordlyden på side 5 er meget dårlig formuleret. 
 
Oluf Hoppe manglede et afsnit om de store ting som f.eks. seksuelle overgreb samt en klagevej hertil.  
 
Olaf Runz svarede, at på skoleområdet skal de omgående gå i dialog med Direktionen. 
 
Petra von Oettingen medddelte, at man på dagtilbudsområdet, parallelt til klageproceduren, næsten 
var færdig med at udarbejde et ”Trivsels- og beskyttelseskoncept”. 
 
Eberhard von Oettingen sagde, at meningen med opgaven havde været at styrke klagedialogen. 
Styrelsesmedlemmernes kommentarer medtages. 
 
Oluf Hoppe sagde, at der skal findes en metode, hvor flest mulige har adgang til klageproceduren, 
måske i form af en håndbog, som er let tilgængelig. 
 
4. Præsentation af resultaterne i Sydslesvigrapporten (på baggrund af de obligatoriske prøver 
under ”Fælles evaluering” på skolerne) 
Katrin Lass og Tina Joost var til stede til dette dagsordenspunkt. 
 
Katrin Lass’ og Tina Joosts oplæg vedlægges som bilag til protokollen. 
 
5. Forslag om at tilbyde FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr) i Skoleforeningen 
Linda Skrydstrup informerede om, at man som organisation ved ministeriet kan søge om 
anerkendelse som praktiksted for FSJ’ler. Kravene for at få en tilladelse er meget høje og efter flere 
undersøgelser har det vist sig, at det er mere optimalt at købe ydelsen ved en anden organisation. 
For Skoleforeningens vedkommende vil Ökumenisches Bildungszentrum für Berufe und Gesundheits-
wesen være en nærliggende mulighed. 
 
Indgår Skoleforeningen en samarbejdskontrakt med ÖBiZ og Diako Flensborg vil 1 praktikant på 
årsbasis koste 7.800 euro.  Dagtilbudskontoret vil i første omgang gerne ansætte 5 praktikanter. 
 
Oluf Hoppe spurgte, hvor de kan indsættes. 
 
Petra von Oettingen svarede, at der er mange muligheder som f.eks. pædagog-, pedel- eller 
køkkenmedhjælpere. 
 
Jens-Søren Jess gik ind for at tilbyde FSJ, da han har gjort gode erfaringer hermed på sin arbejdsplads. 
 
Styrelsen gik enstemmigt ind for at tilbyde FSJ i Skoleforeningen. 
 
6. Meddelelser 
Udo Jessen meddelte, at 

 han desværre ikke kunne deltage i et formandskabsmøde i Samrådet den 18. maj 2018. Emnet 
for mødet var ”struktur” 
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 FUENs Arbeitskreis Bildung, der blev etableret på initiativ af Skoleforeningen, havde afholdt sit 
første møde den 28. og 29. maj 2018, hvor Skoleforeningen var repræsenteret med fire personer 
første dag og to personer anden dag. Søren Harnow Klausen supplerede med, at det havde været 
et spændende og relevant program og mødet endte med en beslutning om at konstituere sig 
som arbejdsgruppe, hvor et møde skal finde sted under kongressen og et møde mere i andet 
halvår. 

 
Olaf Runz meddelte, at 

 det omtalte Investitionsförderungsgesetz har vist sig vanskeligt, da det var et forbundsprogram, 
og der opstod uenighed mellem forbundet og landet Slesvig-Holsten. Slesvig-Holsten har nu 
oprettet et eget program, Impuls, og beløbet er hævet til 1,9 mio euro, dog skal egne midler på 
samme beløb medbringes.  

 
Lars Kofoed meddelte, at 

 Jaruplund Højskole har sagt ja til Grænseforeningens oplæg om et særligt mindretalskursus. Der 
afventes en melding fra Sydslesvigudvalget. 

 
7. Eventuelt 
Udo Jessen meddelte, at Skoleforeningen havde modtaget en invitation til Flensborg Avis’ 
generalforsamling den 29. juni 2018 og spurgte, om en fra Styrelsen havde mulighed for at deltage. 
Birgit Jürgensen-Schumacher deltager på Skoleforeningens vegne. 
 
Jens-Søren Jess foreslog, på baggrund af de aktuelle uoverenstemmelser blandt midretallets 
organisationer, at digitalisere kapitel 168 i Hans Andresens bog og lægge det ud i de sociale medier. 
 
 
Formanden sluttede mødet.  



Fælles Evaluering
Skoleåret 2017/18

Om Fælles Evaluering
Konklusioner for fagene
Læseudfordringen

Ind Indsatser 



DEN ”NYE” FÆLLES EVALUERING

FØR 2016
Læseprøver dansk 
2.‐6. (PPR)

Dansk, tysk , 
matematik, 
engelsk  5. årgang

Individuelle Excel 
ark  
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Læseprøver dansk 
og tysk 2.‐7. 

Fagprøver 2.,4.,7. 

Fælles platform

Lærer‐, skole‐, 
Sydslesvig‐
oversigt
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Finpudsning af 
platformen

Fra indsigt til 
indsats  (bliver 
resultaterne brugt 
hensigtsmæssigt?)



PRØVEOVERSIGT 
OBLIGATORISKE PRØVER

Klasse Dansk 
læsning

Tysk
læsning

Dansk 
stavning

Tysk
stavning

Matematik Engelsk

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. 

10. 

www.evaluering.de



FORBEHOLD:  

• Dansk stavning og læsning 7. årgang: ca. 20% har ikke deltaget i prøverne

• ”Fald” og ”stigning” er på max 5% hvilket svaret til ca. 25 elever  (bortset fra 
tysk læsning) 

• Uundgåelige bias i forhold til prøvetagning 

• 7. årgangs læseprøve dansk og engelsk (ikke standardiseret prøve) 



KONKLUSION LÆSNING 
DANSK 

”Stort set status quo”

2. Fald i antallet af sikre 
læsere

”Bunden” rigtig 
godt med:
LÆSESKUB, 
LÆSEHOLD, 
SPECIALUNDER‐
VISNIG

3.  Fald i antallet af sikre 
læsere 

4. Stigning i antallet af sikre 
læsere

5. Stigning i antallet af sikre 
læsere

6. Fald i antallet af sikre 
læsere  

Markant forskel til 
DK norm –
FAGLIGE 
LÆSESTRATEGIER!

7. Fald i antallet af sikre
læsere (strategier og 
hastighed) 

TYSK  ‐ større udsving 

Fald på 10% i antallet af sikre læsere
40% meget usikre læsere (da ca. 20%)

Stigning i antallet af sikre læsere (10% 
færre usikre læsere)

Stort set status quo: 80 % gennemsnit 
eller over og 20 % meget usikre



KONKLUSION STAVNING 
Stavning

Dansk

Stort set status quo

Tysk

Flere dårlige stavere 

4.
Ca. 50 % ligger ”under middel” 

7.  Lidt over halvdelen (66%) 
ligger ”under middel” 

Lidt over halvdelen (57%)
ligger ”under middel



KONKLUSION MATEMATIK

2. Under den danske norm
(ca. 50% under middel) 

Lille tilbagegang

4. Over den danske norm 
(40% under middel) 

Lille tilbagegang

7. Under den danske norm
(50 % under middel) 

Flere sikre (også flere helt 
usikre)



KONKLUSIONER ENGELSK 

Under udvikling 



LÆSEUDFORDRINGEN 

Læseskub
Skolernes 

handleplan for 
læsning

Mål for Sprog 
og Læsning

Roadshow
Faglig læsning

Læsestrategi‐
folderne

Forælde‐
foldere

Oplæg til 
forældre‐
møder

Læsebånd 
Kurser i diverse 

læse‐ og 
sprogtemaer

Læsekoordina‐
torer

(læsehold)



”BEST PRACTICE” FRA
SYDSLESVIG

10

Metoder

Materialer

Rammer

Forældregruppen

Samarbejde



FÆLLESTRÆK: 

11

Tydeligt fokus på læsning på skolen 

”Det er noget, vi prioriterer” – fælles forståelse blandt lærerne og tydelig 
ledelse 

Engagerede ”læse”‐lærere 



INDSATSER I SKOLEÅRET 18/19 

Evaluering af Fælles Evaluering  (Fra indsigt til indsats)

Sprogtiltag, nye læreplaner, styrkede overgange, kontakten til DK, trivsel……

Matematik
• Matematikvejlederuddannelsen  ‐ på sigt ressoursepersoner i alle fælleskoledistrikter

Læsning 
• Fortsat læseskub og specialundervisning til børn i læsevanskeligheder
• Læsekoordinatorordning – styrke samarbejde med skolernes bibliotekarer ”Fokus på 

læselyst”
• Målrettet indsats på ”læseudfordrede skoler” 
• Frontread

Stavning 





FrontRead 2016 - 2018

FrontRead forløb på 1718 forskellige elever (3.-10.kl)

Obligatoriske forløb i 5.,6. og 7.klassetrin i 17/18 

Gennemsnitlig forbedring i ord pr minut på 35% i mellemtrin
41% i udskoling

MEN …
har programmet 

afsmittende effekt på 
elevernes læsning?

Kan vi se forbedring på 
Fælles Evaluerings resultater

efter sommerferien?



Resultater 

Gennemsnitlig ord pr. minut efter FrontRead forløb udskoling: 244 ord pr. minut
Mål for læsehastighed (Mål for sprog og læsning) slutningen af 10.kl. : 250 ord pr. minut



Evaluering med læsekoordinatorer      

Læsekoordinatorer melder
• positiv respons på programmet
• eleverne meget motiverede
• hvordan skal forløbene organiseres?
• problemer med netforbindelsen!

Abonnement forlænget 3 år

Næste skoleår:
• Igen obligatoriske forløb for 5., 6. og 7. årgang.
• Fortsat vejledning og hjælp til opstart og resultatfortolkning



RETSTAVNING ‐ INDSATSER

Nye læreplaner:

De 500 hyppigste ord på dansk /Grundwortschatz
• Sorteret i fejltyper ‐ sammenhæng med Fælles Evaluerings staveprøver
• Vejledning til undervisning i kontekst

Fokus på stavestrategier og kontekstorienteret stavning
• stavestrategier på dansk og tysk
• staveundervisning opbygges omkring læsning og skrivning i meningsfulde 

sammenhænge og med fokus på problemområder




