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Protokollat 
over styrelsesmødet torsdag den 1. november 2018 kl. 18.00 på Christian Paulsen-Skolen 
 
Til stede: Thomas Weinschenk, Søren Harnow Klausen, Joern Radzio, Jens-Søren Jess, 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, Eberhard von 
Oettingen, Linda Skrydstrup, Ilka Börner og generalkonsul Kim Andersen 
 
Afbud: Oluf Hoppe  
 
Protokolfører: Sabine Oetzmann 
 
Dagsorden: 
 

1.      Spørgetid 
2.      Navneforandring for Bavnehøj-Vidingherreds Danske Skole 
3.      Forbedring af trafik- og parkeringssituationen foran Husum Danske Skole 
4.      Trivselsundersøgelse for medarbejderne 
5.      Evaluering af fællesrådsmødets tre hovedpunkter 
         a. Fælles evalueringsskemaer 
         b. Sprogpolitik 
         c. Strukturudvikling 
6.      Meddelelser 
7.      Eventuelt 

 
 
Udo Jessen bød velkommen.  
 
Lars Petersen valgtes til ordstyrer. 
 
 
1. Spørgetid 
Der var ingen spørgsmål. 
 
Dagsordenspunkter til beslutning 
 
2. Navneforandring for Bavnehøj-Vidingherreds Danske Skole 
Ordstyreren henviste til det udsendte bilag. 
 
Uwe Prühs supplerede med, at samarbejsrådet gerne vil se forud og være i god tid. 
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Styrelsen gik enstemmigt ind for et navnskift fra Bavnehøj-Vidingherreds Danske Skole til Vimmersbøl 
Danske Skole. 
 
Dagsordenspunkter til orientering og evt. beslutning 
 
3. Forbedring af trafik- og parkeringssituationen foran Husum Danske Skole 
Lars Kofoed henviste til det udsendte bilag. Hans indstilling var at sende et svar til samarbejdsrådet, 
hvori vi meddeler, at vi deler deres bekymring, men at vi skal have inddraget dagtilbud, der ligger på 
samme matrikel, i processen. 
 
Lars Kofoed spurgte, om sådanne henvendelser fremover skal sættes på dagsordenen for 
styrelsesmøderne eller om Styrelsen kun inddrages, når der skal træffes afgørelser. 
 
Udo Jessen kunne godt leve med informationen og en senere drøftelse, hvis det er nødvendigt. 
Sådanne henvendelser indgår i den almindelige planlægningsprocedure, der løses i Teknisk Afdeling. 
 
Michael Sørensen gik ind for at blive informeret, men generelt en orientering om lignende andre 
steder. 
 
Lars Petersen mente, at det ville være en god ide at spørge institutionens regionale styrelsesmedlem, 
om en henvendelse skal sættes på dagsordenen eller ej. 
 
Styrelsen gik enstemmigt ind for, at lignende henvendelser skal behandles i Teknisk Afdeling og kun 
fremlægges for Styrelsen, når Teknisk Afdeling vurderer, at det er nødvendigt. 
 
4. Trivselsundersøgelse for medarbejderne 
Lars Kofoed orienterede om, at Skoleforeningens trivselsundersøgelse blandt alle medarbejdere går i 
luften i november måned. I starten af december måned håber vi på et svarprocent på over 60, hvilket 
vi har brug for, for at kunne analysere undersøgelsen. Udtalelsen om, at lærerne arbejder for lidt vil 
sikkert gøre sig gældende i undersøgelsen. Styrelsen vil høre mere herom til foråret. 
 
Udo Jessens spørgsmål, om det var frivilligt at deltage i undersøgelsen blev af Lars Kofoed besvaret 
med et ja. 
 
Joern Radzio mente, at hvis undersøgelsen var blevet sat i gang tidligere kunne vi have sparet mange 
konflikter. 
 
5. Evaluering af fællesrådsmødets tre hovedpunkter 
a. Fælles evalueringsskemaer 
Udo Jessen var glad for resultatet og en god og sober debat. 
 
Lars Kofoed roste områdecheferne og konsulenterne for det forarbejde, der var gjort. 
 
Joern Radio sagde, at vi skal notere os, at Fællesrådet tidligere var gået ind for karaktergivning i form 
af bogstaver. 
 
Uwe Prühs svarede, at det falder helt naturligt, da der i 8. klasse skal afgives en prognose.  
 
Lars Petersen syntes, at Lene Heckmann gjorde et flot stykke arbejde. 
 
b. Sprogpolitik 
Lars Kofoed spurgte, om Styrelsen stadig gik ind for en principbeslutning den 22. november. 
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Udo Jessen sagde, at punktet officielt var blevet udskudt til det ekstraordinære fællesrådsmøde og at 
det derfor er oplagt, at emnet skal behandles på mødet. 
 
Søren Harnow Klausen foreslog, at emnet sættes på dagsordenen i starten af mødet. 
 
Styrelsesmedlemmerne gik enstemmigt ind for, at der tilstræbes en principbeslutning på det 
ekstraordinære fællesrådsmøde den 22. november.  
 
c. Strukturudvikling 
Udo Jessen syntes, at det var godt, at vi efter en rimelig kort drøftelse fandt ud af, at det ikke kunne 
blive til en konstruktiv debat, men at der var behov for plads til harme, personlige følelser m.m. Han 
var ikke glad for de tilstedeværende børn og de mange udtalelser under bæltestedet og håbede på 
en saglig debat på det kommende fællesrådsmøde. 
 
Søren Harnow Klausen var enig. Vi skal fastholde, at det handler om en strukturdebat.  Vi skal 
selvfølgelig lytte, men vores opgave er at holde fast i helhedsperspektivet. 
 
Lars Kofoed konstaterede, at det ikke lykkedes at formidle, at det er en prioriteringsdebat. Vi skal 
gøre det tydeligt, hvilke prioriteringer man synes der skal til.  
 
Udo Jessen understregede, at det var optakten til en strukturdebat, ikke en facitliste. 
 
Lars Petersen mente, at vi nok har undervurderet, at fællesrådsmedlemmerne har brug for mere tid. 
Måske skal vi beskæftige os med, hvad tidsrammen skal være. 
 
Søren Harnow Klausen sagde, at det ikke må tage alt for længe på grund af de små skoler, der er 
lukningstruet. 
 
Joern Radzio håbede, at de næste møder bliver mere saglige. Vi skal forklare mere uddybende og 
svare på det, de har på hjertet. Vi bliver nødt til at være sikker på, at de fleste kan overbevises. 
 
Lars Kofoed sagde, at der var en begrænsning for, hvor hurtig vi kan producere det, der efterlyses og 
formidle, at ikke alt kan være klar til de regionale fællesrådsmøder, men sendes ud hen ad vejen. På 
mødet den 22. november lægges op til, hvor meget der ønskes. Informationerne samles så der kan 
udsendes noget efter jul. Den 22. november er deadline for at kræve flere informationer. 
 
Lars Petersen sagde, at fællesrådsmedlemmerne skal få det, de har brug for. Vi skal lægge op til, at 
beslutningen skal falde i begyndelsen af det nye år. 
 
6. Meddelelser 
Lars Kofoed meddelte, at 

 han den 26. oktober 2018 havde deltaget i arrangementet: Die deutsch-dänische Minderheit: Ein 
Modell für die Zukunft  Europas?, som fandt sted i Berlin. I podiumsdiskussionen deltog Annie 
Matthiesen og Christian Juhl fra Sydslesvigudvalget, en repræsentant med sorbisk baggrund, 
Jørgen Møllekær som repræsentant for det danske mindretal, Sigfred Matlok som repræsentant 
for det tyske mindretal og en videnskabsmand.  

 
Udo Jessen meddelte, at  

 han og direktøren den 1. november 2018 havde deltaget i et møde med forbundsrepublikkens 
nye mindretalskommiterede, Bernd Fabritius. En meget god samtale. 
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7. Eventuelt 
Der var ingen ordmeldinger under dette dagsordenspunkt. 
 
 
Formanden sluttede mødet.  


