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       14.5.2012 
       AMI/Oe 
                                                                                                                                          
 

 
 
Protokollat 
over styrelsesmødet onsdag den 2. maj 2012 kl. 18.00 på Christian Paulsen-Skolen 
 
Til stede: Åse Jørgensen, Thede Boysen, André Pastorff, Per Gildberg, Niels Ole Krogh, Lars 
Wichmann, Michael Otten, Michael Martensen, Niko Möller, Udo Jessen, Birgit Jürgensen-
Schumacher, Dirk Clausen, Ilka Börner, Olaf Runz, Uwe Prühs, Birgit Messerschmidt, 
Anders Molt Ipsen samt konsul Henrik Hansen 
 
Afbud: Annegreth Brodersen 
 
Protokolfører : Sabine Oetzmann 
 
Dagsorden: 
 

1.      Spørgetid 
2.      Godkendelse af protokollat fra styrelsesmødet den 27. marts 2012 
3.      Godkendelse af læseplan for faget billedkunst 
4.      Bygning af en vuggestue i Ringstr. 
5.      Etablering af en vuggestue i Sporskifte 
6.      Om- og tilbygning af Gottorp-Skolens Børnehave 
7.      Om- og tilbygning af Isted Børnehave 
8.      Oprettelse af en vuggestue ved Frederiksstad Børnehave 
9.      Evaluering af 100 %-dagen lørdag den 21. april 2012 
10.    Meddelelser 
11.    Eventuelt 
 
 

Per Gildberg bød de fremmødte velkommen med en speciel velkomst til gæsterne og til 
konsul Henrik Hansen. 
 
1. Spørgetid 
Der var ingen spørgsmål. 
 
Dagsordenspunkter til beslutning 
 
2. Godkendelse af protokollat fra styrelsesmødet den 27. marts 2012 
Det udsendte protokollat blev godkendt. 
 
3. Godkendelse af læseplan for faget billedkunst 
Anders Molt Ipsen henviste til det udsendte bilag og gennemgik og kommenterede det. 
Forslag til læseplanen havde været udsendt til alle skoler til høring, og var herefter blevet 
behandlet i Det Skolepædagogiske Råd, der enstemmigt havde udtalt sig positivt til 
læseplanen. 
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Styrelsen godkendte enstemmigt læseplanen for faget billedkunst. 
 
4. Bygning af en vuggestue i Ringstr.  
5. Etablering af en vuggestue i Sporskifte 
6. Om- og tilbygning af Gottorp-Skolens Børnehave 
7. Om- og tilbygning af Isted Børnehave 
8. Oprettelse af en vuggestue ved Frederiksstad Børnehave 
Anders Molt Ipsen foreslog, at dagsordenspunkterne 4, 5, 6, 7 og 8 skulle behandles samlet. 
Han henviste samtidig til den på styrelsesmødet udleverede økonomioversigt, hvoraf det 
fremgik, at Skoleforeningens egenandel for projekterne ville udgøre ca. 57 %. 43 % 
finansieres ved hjælp af tilskud.  
 
Herefter orienterede Dirk Clausen om projekterne: 
 
Bygning af en vuggestue i Ringstr.:  
Flensborg by har godkendt etableringen af en vuggestue på grunden. Den endelige politiske 
beslutning, der kun er en formsag, træffes af byen den 22. maj 2012. Til projektet har 
Skoleforeningen fået bevilget den højeste tilskudssats. 
 
Etablering af en vuggestue i Sporskifte: 
I Sporskifte er der mulighed for at etablere en vuggestue med 20 pladser på SSFs grund. 
Birgit Messerschmidt har søgt om midler ved Flensborg by. 
 
Om- og tilbygning af Gottorp-Skolens Børnehave: 
Omkostningerne for en gennemgribende renovering af børnehaven og etableringen af 10 
vuggestuepladser anslås at ville koste 580.000 euro. Heraf vil Skoleforeniningen modtage 
140.000 euro i tilskud. 
 
Om- og tilbygning af Isted Børnehave: 
Børnehaven trænger ligeledes til en gennemgribende renovering. Tagetagen står tom og 
Teknisk Afdeling har udarbejdet en helhedsplan, der inkluderer en vuggestueafdeling med 10 
pladser. De samlede udgifter anslås til ca. 560.000 euro, hvoraf Skoleforeningen i tilskud vil 
modtage 140.000 euro til etablering af vuggestuepladserne.  
 
Oprettelse af en vuggestue ved Frederiksstad Børnehave: 
Teknisk Afdeling havde bedt en arkitekt om at udarbejde et udkast og en beregning, som Dirk 
Clausen desværre endnu ikke havde modtaget. En tom pedelbolig kunne inddrages i projektet 
og omkostningerne for hele ombygningen, inkl. et nyt tag, skønnede Dirk Clausen ville 
beløbe sig til ca. 180.000 euro. Kommunen havde tilkendegivet, at Skoleforeningen kunne 
regne med et tilskud. Opgaven kunne magtes endnu i 2012. 
 
Anders Molt Ipsen understregede vigtigheden af, at Skoleforeningen kommer videre og 
trækker på de offentlige midler. De nødvendige egne midler er afsikret i Skoleforeningens 
budget. Anders Molt Ipsen bad om Styrelsens godkendelse til, at Teknisk Afdeling må gå i 
gang med realiseringen af projekterne. 
 
Åse Jørgensen spurgte, om der var konkrete projekter, der måtte vente, når Styrelsen 
godkendte etableringen af vuggestuer. 
 
Hertil svarede Anders Molt Ipsen, at det var Teknisk Afdeling, der havde vurderet og 
prioriteret, hvad der var mest trængende.  
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Niels Ole Krogh spurgte, hvor mange voksne det kræver i en vuggestue med 10 pladser. Det 
er vigtigt at tage højde for børnenes krav. 
 
Birgit Messerschmidt svarede, at Skoleforeningen følger lovkravene, og ved 10 børn i en 
institution skal der være 2 voksne. 
 
Thede Boysen var betænkelig ved, at ¾ af Skoleforeningens anlægsbudet i 2013 hermed blev 
fastlagt. Skoleforeningens budget for 2013 var endnu ikke udarbejdet, så der var et meget 
spinkelt grundlag at indgå forpligtelser for 2013.  
 
Anders Molt Ipsen udtalte, at hvis Skoleforeningen ikke får ligestilling fra 2013 vil 
beslutningen kunne revideres. Børnehaveområdet var igennem mange år blevet forsømt. 
 
Udo Jessen kunne følge Thede Boysens betænkeligheder, men understregede samtidig, at 
Skoleforeningen var nødt til at investere i daginstitutionsområdet. 
 
Per Gildberg bad  styrelsesmedlemmerne om en beslutning. 
 
Styrelsen gik med 10 ja-stemmer og 1 afholdelse ind for 
• at der skal etableres en vuggestue med 40 pladser på grunden i Ringstr.  
• at der skal etableres en vuggestue med 10 pladser i Sporskifte 
• en om- og tilbygning af Gottorp-Skolens Børnehave 
• en om- og tilbygning af Isted Børnehave 
• oprettelse af en vuggestue ved Frederiksstad Børnehave. 
 
Dagsordenspunkter til orientering og evt. beslutning 
 
9. Evaluering af Aktion 100 %-dagen lørdag den 21. april 2012 
Anders Molt Ipsen var glad for, at så mange deltagere kunne mobiliseres. Det havde væet den  
rigtige afgørelse at afholde et centralt arrangement. Aktionsdagen havde endnu engang gjort 
opmærksom på et uløst problem. Mange skyldes en stor tak for det store engagement. 
Forbedringsforslag tages med til det planlagte evalueringsmøde den 13. juni 2012.  
 
Per Gildberg var imponeret over mediernes store fremmøde. 
 
Flere styrelsesmedlemmer tilkendegav, at de havde modtaget positive reaktioner, også fra 
flertalsbefolkningen. 
 
10. Meddelelser 
Per Gildberg meddelte, at 
• han, sammen med andre repræsentanter fra midretallets organisationer, deltager i en 

samtale med Gregor Gysi den 3. maj 2012  
• Udo Jessen den 4. maj 2012  vil blive interviewet af ”ZDF-Wahlstudio” i forbindelse med 

det kommende landdagsvalg 
• SSW havde inviteret til et valgkamp-afslutningsarrangement den 3. maj 2012, og at han 

ved den lejlighed overbringer en hilsen fra Skoleforeningen 
• han deltager i Grænseforeningen sendemandsmøde den 12. maj 2012 
• han og Udo Jessen deltager i Kirkedagen den 13. maj 2012. 
 
Anders Molt Ipsen meddelte, at 
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• de 24 bygninger, Skoleforeningen havde besluttet at sælge, var blevet solgt. 
Skoleforeningen afventer med at sætte List Børnehave og lederbolig, Center for 
Undevisningsmidler og Driftsrådet til salg. 

 
André Pastorff meddelte, at 
• han havde deltaget i en biblioteksmedlemsforsamling den 27. marts 2012, hvor der var 

blevet fremlagt en positiv revisionsprotokol 
• han havde deltaget i biblioteksforeningens årsmøde den 28. – 30. marts 2012. Et af 

emnerne havde været, hvordan de unge kunne rustes til arbejdsmarkedet. Emnet burde 
Styrelsen tage op på et kommende klausurmøde. 

• han den 27. april 2012 havde deltaget i et åbent hus arrangement på Lyksborg Danske 
Skole. Skolen fremstår meget pæn efter en omfattende renovering. 

 
Udo Jessen meddelte, at 
• han havde deltaget i flere forældremøder 
• han, sammen med Per Gildberg og Boris Erben, SSF, havde modtaget en delegation fra 

Hviderusland den 10. april 2012 
• han havde deltaget i en paneldiskussion på A. P. Møller Skolen den 11. april 2012, hvortil 

eleverne fra 10. – 13. årgang var blevet inviteret. Af  politikere havde Ekkehard Klug, 
Rasmus Andresen, Johannes Callsen og Anke Spoorendonk deltaget.  

• han den 4. maj 2012 deltager i et arrangement til minde om Carsten Boysens 100-års 
fødselsdag 

• han, sammen med Jørgen Kühl og Olaf Runz, deltager i FUEV-kongressen i Moskva fra 
den 16. – 20. maj 2012. 

 
Michael Martensen meddelte, at 
• han havde deltaget i et møde i Sundhedsrådet den 29. marts 2012. Sundhedstjenestens 

regnskab udviste et underskud på ca. 400.000 euro 
• han havde deltaget i Georg Hankes og Hans Erik Hansens afskedsreception den 19. april 

2012 
Michael Martensen spurgte, hvor langt indflytningen på Christian Paulsen-Skolen var 
fremskredet. Hertil svarede Dirk Clausen, at han forventede, at en ny plan ville være 
udarbejdet om ca. en uge. 
 
Birgit Jürgensen-Schumacher meddelte, at 
• hun, sammen med Silke Beeck, på et møde i ”Landesschulbeirat” havde hilst på den nye 

formand. Formanden havde fået udleveret materiale om Skoleforeningen. Den 7. maj 2012 
er der indkaldt til et ekstraordinært møde i ”Landesschulbeirat” 

• hun den 19. april havde deltaget i den store forældreaften på Jes Kruse-Skolen. 
 
Niko Möller meddelte, at 
• han ligeledes havde deltaget i mødet i Sundhedsrådet den 29. marts 2012 
• han havde deltaget i den store forældreaften på Læk Danske Skole den 19. april 2012, hvor 

der havde været ca. 50 deltagere 
• han havde deltaget i indvielsen af det nye forsamlingshus i List den 28. april 2012. Fine 

faciliteter. 
 
Lars Wichmann meddelte, at  
• han havde deltaget i den store forældreaften på A. P. Møller Skolen den 27. marts 2012. 

Desværre havde der kun været ca. 20 deltagere 
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• han havde deltaget i den store forældreaften på Gottorp-Skolen den 29. marts 2012. 60 
deltagere havde nydt god underholdning fra eleverne. 

 
Dirk Clausen meddelte, at  
• Skoleforeningen ved energiolympiaden havde modtaget en pris på 5.000 euro. 
 
Åse Jørgensen meddelte, at  
• hun den 13. april 2012 havde deltaget i et arrangement på Cornelius Hansen-Skolen ang. 

100 %-dagen 
• hun den 18. april 2012 havde deltaget i et arrangement på Tarp Danske Skole, ligeledes 

ang. 100 %-dagen 
• hun den 19. april 2012 havde deltaget i et beretningsmøde på Cornelius Hansen-Skolen, 

hvor bl.a. niveaudelingen var blevet diskuteret. 
 
Olaf Runz meddelte, at 
• han havde deltaget i en implementeringskonference i Berlin, hvor der bl.a. var blevet 

drøftet, hvordan de fremtidige ”Staatenberichte” for sprogpagten og rammenkonventionen 
skulle udformes. 

 
11. Eventuelt 
André Pastorff meddelte, at repræsentanter fra Nordisk Informationskontor og Dansk 
Centralbibliotek havde bedt om en samtale med Styrelsen, for at få opbakning til projektet 
”Nordens Hus”. 
 
Anders Molt Ipsen svarede, at han var blevet kontaktet af Nordisk Informationskontor og 
samtalen vil formentlig finde sted på det kommende styrelsesmøde. 
 
 
Formanden sluttede mødet. 
  


