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Protokollat 
over styrelsesmødet torsdag den 21. juni 2012 kl. 18.30 på Christian Paulsen-Skolen 
 
Til stede: Åse Jørgensen, Thede Boysen, André Pastorff, Per Gildberg, Niels Ole Krogh, 
Michael Otten, Michael Martensen, Niko Möller, Udo Jessen, Birgit Jürgensen-Schumacher, 
Ilka Börner, Olaf Runz, Uwe Prühs, Birgit Messerschmidt, Anders Molt Ipsen samt konsul 
Henrik Hansen 
 
Afbud: Lars Wichmann, Annegreth Brodersen, Dirk Clausen 
 
Protokolfører : Sabine Oetzmann 
 
Dagsorden: 
 

1.        Spørgetid 
2.        Godkendelse af protokollatet fra styrelsesmødet den 30. maj 2012 
3.        Henvendelse fra forældrerepræsentanter ved Hanved Danske Skole ang. 
           ændring af ”Regler for Samarbejdsråd” 
4.        Henvendelse fra Harreslev Danske Skole vedr. klassekvotienten i grundskolen 
5.        Henvendelse fra Gustav Johannsen-Skolen vedr. undervisningen i hjælpeskolen 
6.        Modernisering og renovering af Duborg-Skolen. Donation fra A. P. Møller og 
           Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal 
7.        Meddelelser 
8.        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 protokollatet fra styrelsesmødet den 30. maj 2012 
Det udsendte protokollat blev godkendt. 
 
Dagsordenspunkter til drøftelse og evt. beslutning 
 
3. Henvendelse fra forældrerepræsentanter ved Hanved Danske Skole ang. ændring af 
”Regler for Samarbejdsråd” 
Per Gildberg henviste til det udsendte bilag og udtalte, at der ikke var nye tilkendegivelser i 
henvendelsen og at der ikke kan afviges fra de regelsæt, Skoleforeningen har lavet. 
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Samarbejdsrådet ved Hanved Danske Skole havde ved ansættelsen af en ny skoleinspektør 
overholdt reglerne. Helt klart er det det siddende samarbejdsråd, der har kompetencen. 
 
Styrelsesmedlemmerne understøttede Per Gildbergs udtalelse. 
 
Aase Jørgensen mente, at det daværende samarbejdsråd muligvis burde have inddraget det 
kommende samarbejdsråd. 
 
Udo Jessen anbefalede, at emnet tages op på et ekstraordinært møde, hvor det er i fokus. 
 
Niels Ole Krogh udtalte, at der bør tænkes over, om det siddende samarbejdsråd skal tage det 
nye med og at det i så tilfælde burde fastlægges i reglerne. Herved kunne henvendelser 
imødekommes. 
 
Per Gildberg sender et svarbrev til forældrerepræsentanter ved Hanved Danske Skole. 
 
4. Henvendelse fra Harreslev Danske Skole vedr. klassekvotienten i grundskolen 
Anders Molt Ipsen henviste til det udsendte bilag og orienterede om praksis ved fordelingen 
af elever. I Harreslev foretages, ligesom i Flensborg, en central fordeling set ud fra en 
økonomisk synsvinkel. En central fordeling kan foretages der, hvor skolerne ligger tæt på 
hinanden. 
 
Per Gildberg supplerede med, at Skoleforeningen grundlæggende ikke ville kunne sætte 
klassekvotienten ned, idet vi må følge kvotienterne i Danmark og i Tyskland. 
 
Niels Ole Krogh spurgte, hvordan Skoleforeningen kan formidle den åbenbart belastende 
situation til lærerne. 
 
Hertil svarede Anders Molt Ipsen, at der findes muligheder for at søge om hjælp ved f. eks. at 
henvende sig til PPR. Sydslesvigudvalget er opmærksom på, at Skoleforeningen ikke laver 
normer, der er bedre end ved de offentlige skoler. 
 
Aase Jørgen spurgte, hvorfor Harreslev havde de problemer, når andre skoler kæmpede med 
de samme kvotienter. 
 
Uwe Prühs svarede, at problemet ligger i, at Harreslev har det store elevantal i næsten alle 
klasser i modsætning til før, hvor det kun var enkelte klasser. Problemet var blevet drøftet i 
administrationen og løst ved at fordele resurser i form af deletimer. Løsningen ville muligvis 
ikke gribe ind i det kommende skoleår, men i det næste.  
 
Anders Molt Ipsen henviste til, at Skoleforeningen havde været presset økonomisk i de 
seneste år og derfor havde været nødt til at skrue ned for økonomien. Skulle Skoleforeningen 
ikke blive nedgraderet i de danske tilskud, efter at ligestillingen endelig genindføres, vil der 
måske være mulighed for at øge resurserne til skoleområdet. 
 
Per Gildberg bad Uwe Prühs om at sende en redegørelse til skoleinspektøren ved Harreslev 
Danske Skole. 
 
5. Henvendelse fra Gustav Johannsen-Skolen vedr. undervisningen i hjælpeskolen 
Anders Molt Ipsen henviste til det udsendte bilag og understregede, at Skoleforeningen 
principielt var indstillet på at finde løsninger. En dialog med skolen og PPR var sat i gang og 
hvis der skulle være behov for flere resurser krævede det en fælles analyse. 
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Thede Boysen sagde, at problemstillingen var blevet drøftet i skolenes samarbejdsråd og 
spurgte, om der var en tidshorisont for analysen. 
 
Uwe Prühs svarede med et nej. Dialogen fortsættes efter sommerferien. 
 
Aase Jørgensen understregede, at det var vigtigt, at Styrelsen tog henvendelser om hjælp 
alvorligt, specielt inden for hjælpeskolen. 
 
Styrelsen bemyndigede Direktionen til at agere ud fra en kommende analyse. 
 
Dagsordenspunkter til orientering 
 
6. Modernisering og renovering af Duborg-Skolen. Donation fra A. P. Møller og Hustru 
Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal 
Per Gildberg udtrykte sin glæde og taknemlighed over Fondens bevilling. 
 
Niels Ole Krogh spurgte ind til det videre forløb. 
 
Anders Molt Ipsen svarede, at der måtte tages udgangspunkt i det oplæg, Styrelsen havde 
godkendt. Der skal findes en løsning inden for skolens eksisterende rammer. Anders Molt 
Ipsen informerede om, at der vil blive nedsat en styregruppe, og at han nok ville høre 
nærmere herom på et møde med Fondens direktør den 26. juni 2012.  
 
7. Meddelelser 
Udo Jessen meddelte, at 
• han havde deltaget i et møde med repræsentanter fra SdU ang. heldagsskolen den 5. juni 

2012. Et meget konstruktivt møde 
• han havde deltaget i et møde den 12. juni 2012 ang. den kommende temalørdag  
• han havde deltaget i et formandskabsmøde den 13. juni 2012 
• han havde deltaget i A. P. Møller Skolens dimissionsfest den 14. juni 2012. Et flot og 

vellykket arrangement. 
• han havde deltaget i middagen med Sydslesvigudvalget den 20. juni 2012 og været til stede 

under Sydslesvigudvalgets besøg på Kobbermølle Danske Skole den 21. juni 2012. 
 
Aase Jørgensen meddelte, at 
• hun ligeledes havde deltaget i mødet med repræsentanter fra SdU den 5. juni 2012  
• hun havde deltaget i afskedsreceptionen for skoleinspektør Charlotte Bassler den 21. juni 

2012. Et meget fint arrangement med mange taler og festlige indslag 
 
Niels Ole Krogh meddelte, at  
• han havde deltaget i et møde i energi-og miljøudvalget den 14. juni 2012. Styrelsen vil 

høre nærmere om, hvad udvalget planlægger for de kommende 3-5 år. 
 
Michael Otten meddelte, at 
• han havde været til stede under Sydslesvigudvalgets besøg på A. P. Møller Skolen den 20. 

juni 2012 og deltaget i udvalgets middag samme aften. 
 
Michael Martensen meddelte, at 
• han havde deltaget i mødet ang. den planlagte temalørdag 
• han havde deltaget i dimissionsfesten på A. P. Møller Skolen. 
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Niko Møller meddelte, at 
• han havde deltaget i Ungdomskollegiets bestyrelsesmøde den 4. juni 2012, hvor der var 

blevet orienteret om, at der var færre ansøgere til det kommende skoleår, at der var blevet 
ansat en kokkeelev og at kollegianerne var glade for, at bedre internetforbindelser var 
blevet installeret på værelserne. På mødet blev også drøftet, om en del af kollegiet skulle 
åbnes til weekendbrug. 

 
Thede Boysen meddelte, at 
• sorberne i september 2012 planlægger en konference ang. mindretalsskolevæsen. 
 
Anders Molt Ipsen meddelte, 
• at han, sammen med Udo Jessen, den 26. juni 2012 deltager i indsættelsen af Renate 

Schnack som mindretalskomitteret. 
 
Per Gildberg meddelte, at 
• han havde overværet en meget imponerende koncert med Skoleforeningens 

underholdningsorkester, SKURK, den 2. juni 2012 på A. P. Møller Skolen 
• han havde holdt en tale ved dimissionsfesten på A. P. Møller Skolen den 14. juni 2012 og 

overbragt en hilsen ved Duborg-Skolens dimissionsfest den 7. juni 2012. 
 
8. Eventuelt 
Der var ingen, der ønskede at tage ordet til dette dagsordenspunkt. 
 
 
 
Formanden sluttede mødet. 


