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       27.2.2012 
       AMI/Oe 
                                                                                                                                          
 

 
 
Protokollat 
over styrelsesmødet torsdag den 23. februar 2012 kl. 19.00 på Christian Paulsen-Skolen 
 
Til stede: Åse Jørgensen, Thede Boysen, Per Gildberg, Niels Ole Krogh, Michael Martensen, 
Udo Jessen, Niko Möller, Birgit Jürgensen-Schumacher, Annegreth Brodersen, Ilka Börner, 
Dirk Clausen, Olaf Runz, Uwe Prühs, Birgit Messerschmidt, Anders Molt Ipsen  
 
Afbud: André Pastorff, Lars Wichmann, Michael Otten  
 
Protokolfører : Sabine Oetzmann 
 
Dagsorden: 
 

1.      Spørgetid 
2.      Svar fra Undervisningsministeriet vedr. projektansøgninger 
3.      Resultataftale 2012 
4.      Inddragelse af Christian Paulsen-Skolen som forvaltningsbygning 
5.      100 %-dagen lørdag den 21. april 2012 i Flensborg 
6.      Vuggestuepladser i og uden for Flensborg 
7.      Meddelelser 
8.      Eventuelt 
 
 

Per Gildberg bød de fremmødte velkommen med en speciel velkomst til gæsterne. 
 
1. Spørgetid 
Daniel Dürkop, Flensborg Avis, præsenterede sig som ny journalist for FOKUS fra den 1. 
marts 2012.  
 
Dagsordenspunkter til orientering 
 
2. Svar fra Undervisningsministeriet vedr. projektansøgninger 
Anders Molt Ipsen meddelte, at Sydslesvigudvalget havde imødekommet Skoleforeningens 
projektansøgninger med følgende beløb: 
Mindretalspædagogik og sprog og læsning; gennemførelse af et ph.d-stipendiat: 1.260.000 kr. 
Musicalen Pinocchio: 300.000 kr.  
 
3. Resultataftale 2012 
Anders Molt Ipsen meddelte, at Resultataftale 2012 er blevet underskrevet den 11. februar 
2012. Det samlede tilskud for 2012 udgør maksimalt 41.905.000 euro. I aftalen er der 
formuleret resultatmål for bl.a. følgende områder: daginstitutionerne, Christian Paulsen-
Skolen som administrationsbygning, investering i fællesskoler, ombygning af Jaruplund 
Højskole, helhedskoncept for Sild, børnehaver i Slesvig og oprettelse af vuggestuer. 
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Dagsordenspunkter til beslutning 
 
4. Inddragelse af Christian Paulsen-Skolen som forvaltningsbygning 
Dirk Clausen henviste til det udsendte bilag og fremlagde planerne for ombygningen af 
Christian Paulsen-Skolen som forvaltningsbygning. Behovene for, at PPR, Teknisk Afdeling, 
Center for Undervisningsmidler, Driftsrådet og Værkstedet kan flytte, er blevet undersøgt. 
Foreløbig er der tale om en kvantitativ vurdering. Tagetagen vil være velegnet til kursus og 
mødefaciliteter. På 2. sal placeres hovedsageligt Teknisk Afdeling. Driftsrådet placeres i det 
nuværende edb-kontor og klassefløjen i tilknytning hertil. Stueetagen skal primært huse 
Center for Undervisningsmidler. Kælderetagen er reserveret til Værkstedet og til lager for 
Center for Undervisningsmidler og Indkøbskontoret.  
Næste skridt er, at Teknisk Afdeling kontakter de respektive afdelinger for at kunne udarbejde 
en kvalitativ vurdering. Først herefter kan Skoleforeningen søge om en byggetilladelse hhv. 
”Nutzungsänderung”, formentlig i april måned. 
 
Niels Ole Krogh spurgte, om  handicapforhold, indeklima og akustik var blevet undersøgt. 
 
Hertil svarede Dirk Clausen, at der er planlagt en elevator i hovedbygningen. Handicappede 
vil med elevatoren dog ikke kunne nå PPR og Driftsrådet. Der arbejdes på problemet. 
Angående indeklimaet og akustikken arbejder Teknisk Afdeling på at finde en løsning. 
 
Styrelsen bemyndigede Dirk Clausen til at gå videre med planlægningen. 
 
Dagsordenspunkter til orientering og evt. beslutning 
 
5. 100 %-dagen lørdag den 21. april 2012 i Flensborg 
Per Gildberg refererede fra mødet med børnehavelederne, skolelederne og repræsentanter fra 
de øvrige mindretalsorganisationer den 21. februar 2012 på A. P. Møller Skolen. Der var en 
meget positiv stemning, og deltagerne var indstillet på at yde en indsats, så aktionsdagen 
bliver en succes. 
 
Åse Jørgensen uderstøttede Per Gildbergs udsagn. Der blev fremlagt mange fine ideer, og 
mange pointerede, at forældrene var villige til at engagere sig. 
 
Niels Ole Krogh mindede om, at der i forbindelse med aktionsdagen i 2010 var blevet 
indsamlet 51.000 protestunderskrifter. Den kommende aktionsdag burde åbnes for alle, der 
mener, at nedskæringen er uretfærdig, altså også for flertalsbefolkningen. 
 
Per Gildberg var ligeledes af den opfattelse, at det burde være det rigtige signal. 
 
Michael Martensen var skuffet over, at der ikke var flere forældre og repræsentanter fra de 
øvrige organisationer til stede på mødet i Slesvig. 
 
Udo Jessen svarede, at alle SSF-amtskonsulenter var mødt op. Udo Jessen var i sin egenskab 
som Skoleforeningens næstformand blevet bedt om at være ordstyrer ved Slesvig distrikts 
generalforsamling den 20. februar 2012, hvor han samtidig havde benyttet lejligheden til at 
informere om 100 %-dagen. 
 
Anders Molt Ipsen udtalte, at aktionsdagen skulle løftes som en fælles opgave, og at den kun 
kan lykkes, når flest mulige bliver mobiliseret. Han bad styrelsesmedlemmerne om at 
understrege vigtigheden af aktionsdagen på de kommende regionale møder. Anders Molt 



 

Styrelsesprotokollat – 23.2.2012 
Side 3 af 5 

 

Ipsen henviste til, at han havde sendt en oversigt over udgifter til kampagnemateriale til 
Styrelsen. 
 
6. Vuggestuepladser i og uden for Flensborg 
Birgit Messerschmidt henviste til det udsendte bilag. Skoleforeningen skal søge om midler fra 
det offentlige til etablering af et forholdsvist stort antal vuggestuepladser. Ansøgningsfristen 
ligger i det første halvår 2012, og der ydes et tilskud på maksimalt 75 % af de samlede 
udgifter ved: 
Omdannelse af eksisterende børnehavepladser – 2.500 euro per vuggestueplads 
Bygningsmæssig udvidelse – 14.000 euro per vuggestueplads 
Nybygning – 19.000 euro per vuggestueplads. 
 
Tilskuddene er forskellige fra kommune til kommune. F.eks. i Husum bliver alle 
omkostninger dækket af byen, hvorimod andre kommuner slet ikke yder tilskud og skubber 
ansvaret til forbundsregeringen. De puljemidler, der ikke bliver brugt, går tilbage til landet og 
bliver fordelt på andre projekter. Skulle det være tilfældet i Flensborg, vil Skoleforeningen 
søge om tilskud til en vuggestue nummer to. 
 
Birgit Messerschmidt bad Styrelsen om at tilkendegive, om Skoleforeningen skulle sende 
ansøgninger for at se, om de fornødne midler bliver bevilget. 
 
Thede Boysen savnede en oversigt over investeringsomkostningerne. 
 
Birgit Messerschmidt svarede, at den ikke var udarbejdet endnu. 
 
Thede Boysen kunne ikke gå ind for at søge om tilskud, inden Styrelsen var blevet informeret 
om investeringsbehovet. Desuden ville han gerne have oplyst, hvordan driftsbudgettet 
beregnes og hvorfor bloktilskuddet er progressivt. 
 
Birgit Messerschmidt svarede, at bloktilskud ikke kun bliver beregnet efter antal af børn og 
tilbød at fremlægge en model for beregning af bloktilskud. 
 
Thede Boysen bad om at få på skrift, hvorfor større enheder er dyrere end mindre. 
 
Anders Molt Ipsen henviste til, at det endu ikke var afklaret, hvor meget tilskud vi kan få. 
Lige nu er det vigtigt at søge om midler, så Skoleforeningen kan få et overblik over, hvad der 
er råd til. Vi må ikke forpasse den mulighed, at vi overhovedet kan få tilskud. 
 
Thede Boysen spurgte, hvordan personaletimer beregnes. 
 
Birgit Messerschmidt svarede, at også her regnes efter faste parametre  
 
Dirk Clausen orienterede om, at der for Læk Børnehaves vedkommende må regnes med 
omkostninger på ca. 190.000 euro. Angående Isted Børnehave er Teknisk Afdeling i gang 
med at søge om en byggetilladelse, og for Gottorp Børnehaves vedkommende er man i gang 
med at udarbejde et udkast, der også er holdbar. 
 
Anders Molt Ipsen udtalte, at Styrelsen var blevet informeret om det, Direktionen aktuelt har 
af viden. Styrelsen bedes om bemyndigelse til at Direktionen sender de nødvendige 
ansøginger. Spørgsmålet om, hvad der kan realiseres, tages op senere.  
 
Niko Möller spurgte, hvor sikre driftstilskuddene fra kommunerne er. 
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Birgit Messerschmidt svarede, at Skoleforeningen har faste aftaler med nogle af kommunerne, 
mens man er i forhandlinger med andre. Der er ingen garanti for, hvordan det kommer til at se 
ud om f.eks. tre år. 
 
Styrelsen bemyndigede, med én afholdelse, Direktionen til at gå videre med sagen. 
 
7. Meddelelser 
Udo Jessen meddelte, at 
• han den 20. januar 2012 havde deltaget i ambassadør Per Poulsen-Hansens besøg på A. P. 

Møller Skolen. Ambassadøren havde været godt forberedt og var meget interesseret i 
mindretalsarbejdet 

• Det Sydslesvigske Samråd på sit seneste møde havde besluttet, at der fremover skal 
afholdes færre møder. 

 
Åse Jørgensen meddelte, at 
• hun, sammen med Per Gildberg og Eberhard von Oettingen havde deltaget i et 

feriebørnskomitémøde i Middelfart den 9. februar 2012. Der blev drøftet, hvordan folk kan 
engageres, og der havde været informationer om ud- og hjemrejsen. Feriebørnskomiteen 
leder efter hjælpere til ferietransporten. 

 
Thede Boysen meddelte, at 
• Torsten Albig, SPD, vil aflægge Skoleforeningen et besøg den 6. marts 2012 kl. 18.00. 
 
Birgit Jürgensen-Schumacher meddelte, at  
• hun havde deltaget i et møde i ”Landesschulbeirat”. Fra det kommende skoleår gælder en 

ny ”Erlass” for talblinde børn og nye regler gør, at der vil komme en stor forandring i 
matematik-undervisningen. 

 
Niko Möller meddelte, at  
• han havde deltaget i et bestyrelsesmøde på Ungdomskollegiet den 18. februar 2012. I 

stedet for 1 repræsentant fra Gustav Johannsen-Skolen og 1 repræsentant fra Duborg-
Skolen vil der fremover sidde 2 repræsentanter fra Duborg-Skolen i bestyrelsen. 
Ungdomskollegiet har modtaget et legat på 10.000 kr. til en ny kopimaskine. Photovoltaik-
anlægget er installeret. Bestyrelsen havde været meget positiv over for, at der fra august 
måned tilbydes en uddannelsesplads som kok på stedet. På mødet blev også drøftet, om 
køkkenet kunne bruges som leverandør til andre fællesskoler. Muligvis vil der på kollegiet 
fra næste skoleår være et fald i antallet af elever. Kollegianerne ønsker, at 
internetadgangen forbedres 

• han havde deltaget i Friisk Foriinings vinterfest den 3. februar 2012. En meget hyggelig 
aften. 

 
Michael Martensen meddelte, at 
• der er indkaldt til bestyrelsesmøde på Jaruplund Højskole den 1. marts 2012. Mødet er 

åbent. 
 
Per Gildberg meddelte, at 
• han, Dirk Clausen og Uwe Prühs havde modtaget Sydslesvigudvalget til et besøg på 

Gustav Johannsen-Skolen den 11. februar 2012. Dirk Clausen havde fremlagt planerne for 
ombygningen af skolen. 
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8. Eventuelt 
Per Gildberg takkede Klaus Nielsen for et godt samarbejde i forbindelse med Fokus, og 
ønskede ham alt godt med de nye udfordringer. 
 
 
Formanden sluttede mødet. 
 
 
 
 
 
  


