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       10.4.2012 
       AMI/Oe 
                                                                                                                                          
 

 
 
Protokollat 
over styrelsesmødet tirsdag den 27. marts 2012 kl. 19.00 på Christian Paulsen-Skolen 
 
Til stede: Åse Jørgensen, Thede Boysen, Per Gildberg, Niels Ole Krogh, Michael Otten, Udo 
Jessen, Birgit Jürgensen-Schumacher, Annegreth Brodersen, Dirk Clausen, Olaf Runz, Uwe 
Prühs, Birgit Messerschmidt, Anders Molt Ipsen  
 
Afbud: André Pastorff, Lars Wichmann, Niko Möller, Michael Martensen, Ilka Börner 
 
Protokolfører : Sabine Oetzmann 
 
Dagsorden: 
 

1.      Spørgetid 
2.      Godkendelse af protokollat fra styrelsesmødet den 23. februar 2012 
3.      Principbeslutning om model for udvidet åbningstid for skolefritidsordninger 
4.      Ændring af regler for Ungdomskollegiets bestyrelse 
5.      Kommende klausurmøder 
6.      Valg en af repræsentant til ”Landesschulbeirat” 
7.      Valg af en repræsentant til Voksenundervisningens repræsentantskab 
8.      Evaluering af fællesrådsmødet den 22. marts 2012 
9.      Evaluering af de regionale fællesrådsmøder 
         a) reaktioner på den aflyste temaweekend 
10.    Meddelelser 
11.    Eventuelt 
 
 
 

Per Gildberg bød de fremmødte velkommen med en speciel velkomst til gæsterne. 
 
1. Spørgetid 
Der var ingen spørgsmål. 
 
Dagsordenspunkter til beslutning 
 
2. Godkendelse af protokollat fra styrelsesmødet den 23. februar 2012 
Det udsendte protokollat blev godkendt. 
 
3. Principbeslutning om model for udvidet åbningstid for skolefritidsordninger 
Birgit Messerschmidt henviste til det udsendte bilag og orienterede Styrelsen om, at der fra 
forældrenes side i flere år havde været et ønske om at kunne benytte sig af 
skolefritidsordningen i skolernes ferie. På den baggrund havde børne- og skolefritidskontoret 
udarbejdet et forslag til en udvidet åbningstid, der var tilfredsttilende for forældrene, men ikke 
ville udløse flere driftsudgifter. Forslaget, der havde været udsendt til høring på skolerne, går 
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ud på, at skolefritidsordningen holder åben i alle skolernes ferie med undtagelse af 
daginstitutionernes lukkeperioder, og at åbningstiden i skolernes ferie er 8 timer per dag. Til 
gengæld hæves forældrebidraget for alle forældre med 14,00 euro pr. måned. 
 
Forslaget drøftes for tiden på flere skoler. Én skole har sendt en ansøgning med ønske om en 
realisering før sommerferien og børne- og skolefritidskontoret forventer, at de vil modtage 
flere henvendelser i de kommende år. Birgit Messerschmidt foreslog, at Styrelsen sagde ja til 
en principbeslutning, så kommende ansøgninger kunne imødekommes, uden at blive forelagt 
Styrelsen. 
 
Åse Jørgensen spurgte, om det er korrekt, at fritidshjem drives af SdU og 
skolefritidsordninger af Skoleforeningen. 
 
Birgit Messerschmidt svarede, at det var korrekt, og at eteblaringen af skolefritidsordninger 
sker efter aftale med SdU. 
 
Thede Boysen udtalte, at forslaget ikke er forbundet med flere driftsudgifter. Dog ville han 
gerne have oplyst, hvordan Skoleforeningen er sikret, når der bliver færre børn.  
 
Hetil svarede Birgit Messerschmidt, at tilskud til skolefritidsordningen skal ansøges på ny 
hvert år og bliver reguleret via personaletimer. Færre børn udløser færre personaletimer og 
dermed færre udgifter. 
 
Åse Jørgensen og Udo Jessen syntes godt om tiltaget. Forældrebidraget er rimeligt og behovet 
er der. 
 
Styrelsen gik enstemmigt ind for, at den indgåede ansøgning og kommende tilsvarende 
ansøgninger om en udvidet åbningstid for skolefritidsordninger kan imødekommes. 
 
4. Ændring af regler for Ungdomskollegiets bestyrelse 
Uwe Prühs henviste til det udsendte bilag og supplerede med, at ønsket om en ændring af 
reglerne for Ungdomskollegiets bestyrelse var opstået på grund af Skoleforeningens nye 
skolestruktur. 98 % af eleverne fra øerne bliver optaget på Duborg-Skolen. Dermed er der 
ikke længere grundlag for, at Gustav Johansen-Skolen udpeger en lærerrepræsentant til 
bestyrelsen. Duborg-Skolen vil således fremover kunne udpege 2 lærerrepræsentanter. 
 
Styrelsen godkendte enstemmigt det udsendte forslag til nye regler for Ungdomskollegiets 
bestyrelse. 
 
5. Kommende klausurmøder 
Per Gildberg henviste til, at Niels Ole Krogh på et tidligere styrelsesmøde havde foreslået, at 
Styrelsen fremover afholder klausurmøder. Flere styrelsesmedlemmer havde tilsluttet sig 
Niels Ole Kroghs forslag. 
 
Niels Ole Krogh udtalte, at han håbede på, at klausurmøder kunne medføre mere tid til debat, 
sætte kurs og høre på f.eks. pædagogiske foredrag, og at det helt sikkert ville gavne arbejdet i 
Styrelsen. Han foreslog at afholde f.eks. et møde om foråret og et møde med overnatning om 
efteråret. 
 
Michael Otten henviste til, at mødedatoerne i så fald skulle findes i god tid. 
 
Åse Jørgensen understøttede Niels Ole Kroghs forslag. 
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Per Gildberg udtalte, at der var vigtigt at være fleksibel med mødernes udforming, så der ville 
være tid til også at drøfte aktuelle ting.  
 
Anders Molt Ipsen foreslog, at  konkrete datoforslag skulle fremlægges på det kommende 
styrelsesmøde. 
 
Styrelsen gik ind for Anders Molt Ipsens forslag. 
 
6. Valg af en repræsentant til ”Landesschulbeirat” 
Udo Jessen meddelte, at han ville trække sig som suppleant i ”Landesschulbeirat”, og at 
Styrelsens tidligere medlem, Silke Beeck, var villig til at tage over. 
 
Niels Ole Krogh ville gerne have oplyst, hvilken indflydelse Skoleforeningens repræsentanter 
har i ”Landesschulbeirat”. 
 
Per Gildberg svarede, at der kun kan stilles spørgsmål, men at det er vigtigt, at 
Skoleforeningen er repræsenteret. 
 
Styrelsen udpegede enstemmigt Silke Beeck som suppleant i ”Landesschulbeirat”. 
 
7. Valg af en repræsentant til Voksenundervisningens repræsentantskab 
Udo Jessen meddelte, at han ville trække sig som Skoleforeningens repræsentant i 
Voksenundervisningens repræsentantskab. 
 
Per Gildberg udtalte, at Voksenundervisningen er en del af Skoleforeningen, og at det derfor 
var vigtigt, at Styrelsen er repræsenteret. Per Gildberg foreslog Niels Ole Krogh som Udo 
Jessens efterfølger. 
 
Niels Ole Krogh spurgte, hvad han skulle bevirke og hvilke opgaver han ville få. 
 
Per Gildberg svarede, at de valgte repræsentanter havde indflydelse på, hvordan 
Skoleforenignens tilskud til Voksenundervisnignen fordeles. 
 
Herefter udtalte Niels Ole Krogh, at han var villig til at blive valgt som repræsentant til 
Voksenundervisningens repræsentantskab i indeværende valgperiode. 
 
Styrelsen udpegede enstemmigt Niels Ole Krogh som repræsentant i Voksenundervisningens 
repræsentantskab. 
 
Dagsordenspunkter til orientering og evt. beslutning 
 
8. Evaluering af fællesrådsmødet den 22. marts 2012 
Udo Jessen mente, at det havde været et sagligt møde. Positivt var, at regnskabet blev 
godkendt enstemmigt. 
 
Per Gildberg udtrykte sin glæde over, at revisor Klaus Grønbæk havde været til stede for at 
orientere om den nye regnskabspraksis. 
 
Åse Jørgensen havde det indtryk, at fællesrådsmedlemmerne var tilfredse med mødeforløbet. 
Åse Jørgensen henviste til ordmeldingen under punkt ”Eventuelt”, hvor der var blevet sat 
spørgsmålstegn ved, at beslutningskompetencen omkring oprettelsen af niveaudeling i 
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fællesskolerne ligger hos skolernes samarbejdsråd. Måske burde beslutningskompetencen 
placeres hos fællesrådet. 
 
Anders Molt Ipsen foreslog, at emnet tages op på det kommende styrelsesmøde. 
 
Styrelsen gik ind for Anders Molt Ipsens forslag. 
 
9. Evaluering af de regionale fællesrådsmøder 
Thede Boysen meddelte, at der på Flensborg bys regionale fællesrådsmøde var blevet fremsat 
et ønske om at indføre vinterferie. Forløbet mellem juleferien og påskeferien er for langt. 
 
Uwe Prühs svarede, at Skoleforeningen, indenfor de ferieperioder der er vedtaget fra Kiel, 
selv kan bestemme placeringen af feriedage, dog med undtagelse af sommerferien. Uwe Prühs 
kontakter ministeriet i Kiel for at høre nærmere om, hvor bundet Skoleforeningen er af de 
offentlige ferieplaner. Han påpegede, at ferietidspunkter udenfor de offentlige skolers ville 
kunne udløse flere udgifter til bustransport. 
 
Michael Otten meddelte, at der havde været et godt fremmøde til mødet i A. P. Møller 
Skolens valgområde. Emner havde bl.a. været den nye regnskabspraksis, etablering af 
vuggestuepladser og 100 %-dagen. Andre punkter, som mødedeltagerne havde fremsat, 
ønskede Michael Otten at drøfte på det kommende klausurmøde. 
 
Birgit Jürgensen-Schumacher refererede fra mødet i Jes Kruse-Skolens valgområde. 
Fællesrådsmedlemmerne havde været meget tilfredse med den nye regnskabspraksis. 
Forberedelserne til 100 %-dagen var i gang. Flere fællesrådsmedlemmer havde været skuffet 
over, at temaweekenden var blevet aflyst. På mødet var der blevet fremsat et ønske om, at 
Skoleforeningen afholder kurser om aftenen for både Mac og pc. 
 
Udo Jessen meddelte, at der på det regionale fællesrådsmøde i Husum Danske Skoles 
valgområde var blevet talt om den nye regnskabspraksis, 100 %-dagen og etablering af 
vuggestuer. 
 
Åse Jørgensen meddelte, at der havde fundet gruppedrøftelser sted på Flensborg bys møde, og 
at der i hendes gruppe var blevet talt om nivueaudeling i fællesskolerne.  
 
9.a) reaktioner på den aflyste temaweekend 
Udo Jessen havde påtalt emnet på sit regionale fællesrådsmøde, hvor to af deltagerne havde 
tilkendegivet, at de var tilmeldte. Ellers havde der ingen reaktioner været. 
 
Anders Molt Ipsen orienterede om, at Tranegårdskolens oplæg var blevet afholdt på 
skolelederkonferencen den 9. marts 2012 i stedet for. 
 
Birgit Messerschmidt orienterede om, at Den Sønderjyske Idrætsinstitutions oplæg var blevet 
afholdt på et børnehaveledermøde. 
 
Niels Ole Krogh mente, at kommende invitationer til temaweekender skulle udformes mere 
levende, og at de herefter burde udsendes i god tid. 
 
Michael Otten udtalte, at mange folk måske havde svært ved at møde frem en fredag 
eftermiddag kl. 16.00.  Programmet om aftenen burde være mere åbent, så der var mere tid til 
socialt samvær. 
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Olaf Runz svarede hertil, at de inviterede frit kunne vælge, om de ville deltage hele 
weekenden eller kun fredag hhv. lørdag. Dem, der ikke kunne nå at være til stede kl. 16.00, 
havde muligheden for at være med om lørdagen. 
 
Åse Jørgensen havde ringet til fællesrådsmedlemmerne i sin skolekreds for at gøre reklame 
for temaweekenden. Fire ud af syv havde sagt, at de allerede havde andre aftaler. 
 
Anders Molt Ipsen mente, at fællesrådsmedlemmerne nok mest er interesseret i et 
dagarrangement, f.eks. en lørdag fra kl. 10.00 til kl. 15.00. 
 
Per Gildberg bad om styrelsesmedlemmernes tilkendegivelse, om der var stemning for at 
arrangere en temalørdag i efteråret. 
 
Styrelsen blev enige om at invitere til en temalørdag i efteråret, og at arbejdsgruppen skulle 
reaktiveres. 
 
10. Meddelelser 
Per Gildberg meddelte, at 
• sagen ang. en tidligere skoleleder, der var blevet anklaget for blufærdighedskrænkelse, var 

afsluttet. Han havde taget kontakt til organisationen Wagemut og statsadvokaten og 
muligvis kan der afholdes et fælles møde i uge 23. 

 
Anders Molt Ipsen meddelte, at 
• det planlagte styrelsesmøde den 20. juni 2012 skal flyttes på grund af Sydslesvigudvalgets 

besigtigelsesrejse. Da det ikke var muligt at finde en ny dato inden sommerferien 
besluttede Styrelsen at aflyse mødet. 

• SSW starter sin valgkamp lørdag den 31. marts 2012 kl. 10.30 på Slesvighus. 
 
Udo Jessen meddelte, at 
• mødet mellem SSFs forretningsudvalg og Styrelsen først kan finde sted efter sommer-

ferien. 
 
11. Eventuelt 
Der var ingen ordmeldinger til dette dagsordenspunkt. 
 
 
Formanden sluttede mødet. 
 
 
 
 
 
 
  


