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Protokollat 
over styrelsesmødet torsdag den 6. december 2018 kl. 18.00 på Christian Paulsen-Skolen 
 
Til stede: Thomas Weinschenk, Søren Harnow Klausen, Joern Radzio, Jens-Søren Jess, Oluf Hoppe, 
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, Dirk Clausen, Ilka Börner og generalkonsul Kim Andersen 
 
Afbud: Michaela Bumann  
 
Protokolfører: Sabine Oetzmann 
 
Dagsorden: 
 

1.      Spørgetid 
2.      Godkendelse af den åbne del af protokollatet fra styrelsesmødet den 1. november 2018 
3.      Godkendelse af dagtilbuddenes lukningsperioder og skolernes ferieplaner for 
          årene 2020, 2021 og 2022  
4.      Digitaliseringsstrategi – en status 
5.      Evaluering af det ekstraordinære fællesrådsmøde og processen 
6.      Meddelelser 
7.      Eventuelt 

 
 
Udo Jessen bød velkommen og informerede Styrelsen om, at Sydslesvigudvalget har imødekommet 
Skoleforeningens ansøgning om en fremskrivning på 3 % i bevillingen for 2019, hvilket han var dybt 
taknemmelig for. Alligevel vil der stadigvæk være behov for strukturdebatten og Skoleforeningen har 
stadigvæk økonomiske udfordringer. 
 
1. Spørgetid 
Der var ingen spørgsmål. 
 
Dagsordenspunkter til beslutning 
 
2. Godkendelse af den åbne del af protokollatet fra styrelsesmødet den 1. november 2018 
Det udsendte protokollat blev enstemmigt godkendt. 
 
3. Godkendelse af dagtilbuddenes lukningsperioder og skolernes ferieplaner for årene 2020, 2021 
og 2022 
Uwe Prühs gennemgik og kommenterede de udsendte ferieplaner for årene 2020, 2021 og 2022 på 
skoleområdet. 
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Petra von Oettingen gennemgik og kommenterede de udsendte lukningsperioder i samme tidsrum 
på dagtilbudsområdet. 
 
Styrelsen godkendte enstemmigt skolernes ferieplaner og dagtilbuddenes lukningsperioder for årene 
2020, 2021 og 2022. 
 
Dagsordenspunkter til orientering og evt. beslutning 
 
4. Digitaliseringsstrategi – en status 
Lars Kofoed informerede Styrelsen om, at der er nedsat en mindre styregruppe, der prøver at holde 
sammen på, hvad vi har af processer i gang. Overordnet er vores opgave at ruste vore børn og unge 
til at kunne begå sig og have et godt liv i den digitale verden. Når gruppen er nået længere i 
processen inviteres de valgte styrelsesmedlemmer. Sideløbende gennemgår konsulenterne 
læreplanerne for at se, hvad den digitale verden kræver og, hvad der skal til af udstyr. De her ting vil 
samtidig drøftes med Driftsrådet og det første vi skal i gang med er en strategi for 
kommunikationsområdet, hvor vi skelner imellem 3 niveauer: 
1) Ren kommunikation (intern – sharepoint) 
2) Office 365 (kommende institutionsplatform. Det er vores tanke, at det er den vej det skal udvikles) 
3) Internettet. 
Til alt det er der brug for en del efteruddannelse. 
 
Joern Radzio havde via mail fremsendt nogle spørgsmål, som Lars Kofoed besvarede med, at alle vore 
ansatte har en .org mail og dertil skal der knyttes aftale om, hvad der er tjenestevejen.  
 
Digitalisering vil blive et dagsordenspunkt på styrelsesmødet den 21. marts 2019.  
 
5. Evaluering af det ekstraordinære fællesrådsmøde og processen 
Udo Jessens vurdering var, at det havde været et fornuftigt møde. Ideen med workshops var god og 
sammensætningen af holdene formåede at skabe en saglighed i gruppearbejdet. Til den af flere 
fællesrådsmedlemmer fremsendte resolution havde vi en klar tolkning af, hvordan den skulle forstås. 
På mødet fik vi forklaret, at vores tolkning ikke var den rigtige og at deres resolution skulle forstås 
derhen, at Skoleforeningen skulle finde andre veje og om muligt undgå skolelukninger. 
 
Lars Kofoed udtalte, at han ikke fik kommunikeret tydeligt nok ud, at alle spørgsmål tages med i 
kataloget. Tanken er, at sende det ud og imens må de komme med flere spørgsmål. Vi prøver på at få 
sagliggjort så meget som muligt og det samlede spørgekatalog udsendes inden jul. Svarene følger i 
anden halvdel af januar. På de regionale fællesrådsmøder til foråret skal alle spørgsmål drøftes. 
Derudover prøves, i samarbejde med Flensborg Avis, at arrangere en debataften 2 i slutningen af 
januar/starten af februar. Efter de første ekstraordinære regionale fællesrådsdmøder drøftes, om der 
skal laves endnu en runde. 
 
Oluf Hoppe var overrasket over, at næsten halvdelen i hans gruppe ikke havde læst kataloget. Vi skal 
gøre dem deres ansvar bevidst. 
 
Søren Harnow Klausen var generelt også rystet over informationsniveauet. Der var meget saglighed i 
grupperne, som desværre ikke kommer ud i offentligheden. Han roste Lars og Udo for deres gode 
oplæg. 
 
Jens-Søren Jess havde været overrasket over de udsagn SSW havde fremsat på deres seneste 
hovedudvalgsmøde. Udsagnene havde præget ham og bekræftet ham i ikke at gå med til 
skolelukninger. 
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Udo Jessen svarede, at hele forløbet bærer præg af, at vi tager vare om mindretallet. 
 
Søren Harnow Klausen udtalte, at vi måske skal være endnu mere tydelige, hvad angår 
mindretalsansvar. Det afgørende for mindretallet er et skolevæsen. Hvis kvaliteten udhules går det 
ud over hele mindretallet. 
 
Birgit Jürgensen-Schumacher mente ikke, at vi i dag skal arbejde med den spredning vi har haft for 50 
år siden. Verden er en anden i dag og alle må tilpasse sig til nutiden. Det må diskuteres, om det er 
forsvarligt, at vi er repræsenteret i hver lille landsby. 
 
Oluf Hoppe sagde, at vi bliver nødt til at se, om vi kun vil ramme de små skoler eller også de store. 
Hvilken standard ønsker vi at bruge. Tilliden til Styrelsen er kørt ned på et lille niveau. Når man kan 
lave en resolution kan man også forvente, at der kommer forslag til løsninger. 
 
Udo Jessen syntes, at det var fair nok med SSWs resolution, men det er jo ikke dem, der sidder med 
tyngden at træffe en beslutning. Det ville være dejligt, hvis man også ville komme med forslag og 
inputs. 
 
Lars Kofoed bemærkede, at når Lars Harms siger, at enhver skolelukning er populisme og 
sammenligner Kobbermølle med Vestermølle, så savner han, at de respekterer sammenhængen. Vi 
skal videre med sagliggørelsen af debatten. 
 
Lars Petersen mente, at vi nok har undervurderet de personlige følelser og ikke solgt varen godt nok. 
Vi er forpligtet til at se ud i fremtiden og være rustet for de næste 10 – 15 år. Alt det i kataloget går 
fuldstændig under. Vi bliver nødt til at blive bedre til at forklare, men stadig, det vi er kommet med 
er sobert. Han var skuffet over, at der ikke var flere fællesrådsmedlemmer til stede til mødet. Vi skal 
tænke over, hvordan vi kan få dem til at komme. 
 
Eberhard von Oettingen sagde, at vi skal holde fast i denne proces og have mod til at køre den videre. 
 
6. Meddelelser 
Udo Jessen meddelte, at 

 han og direktøren den 27. november 2018 havde deltaget i ”30 Jahre 
Minderheitenbeauftragter”. Et godt arrangement og en værdig markering. Alle mindretal havde 
bidraget med et indslag og Björn Engholm havde holdt en fin tale. 

 
7. Eventuelt 
Der var ingen ordmeldinger. 
 
 
Formanden sluttede mødet. 
 
 
  


