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       24.8.2012 
       AMI/Oe 
                                                                                                                                          
 

 
 
 
Protokollat 
over styrelsesmødet tirsdag den 14. august 2012 kl. 19.00 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, Dirk Clausen, Olaf Runz, Uwe Prühs, Birgit Messerschmidt, Anders Molt Ipsen 
samt generalkonsul Henrik Becker-Christensen 
 
Afbud: Lars Wichmann, Annegreth Brodersen 
 
Protokolfører : Sabine Oetzmann 
 
Dagsorden: 
 

1.    Spørgetid 
2.    Godkendelse af protokollatet fra styrelsesmødet den 21. juni 2012 
3.    Godkendelse af ”Handleplan vedr. seksuelt misbrug af børn og unge for  
        institutioner under Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Oplæg ved ledende 
        skolepsykolog Hans Jessen 
4.     Godkendelse af dagsorden for fællesrådsmødet den 20. september 2012 
5.     Meddelelser 
6.     Skoleforeningens optagelsespolitik 
7.     Eventuelt 
 
          

Per Gildberg bød de fremmødte velkommen med en speciel velkomst til gæsterne og til 
generalkonsul Becker-Christensen. 
 
Per Gildberg informerede om, at Friisk Foriinings repræsentant i Styrelsen, Annegreth 
Brodersen, har nedlagt sit mandat med øjeblikkelig varsel. En ny repræsentant er udpeget og 
Skoleforeningen vil få en skriftlig meddelelse herom hurtigst muligt. 
 
 
1. Spørgetid 
Der var ingen spørgsmål. 
 
Dagsordenspunkter til beslutning 
 
2. Godkendelse af protokollatet fra styrelsesmødet den 21. juni 2012 
Det udsendte protokollat blev godkendt. 
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3. Godkendelse af ”Handleplan vedr. seksuelt misbrug af børn og unge for institutioner 
under Dansk Skoleforening for Sydslesvig”. Oplæg ved ledende skolepsykolog Hans 
Jessen 
Et forslag til handleplanen var udsendt til Styrelsen som bilag til dagsordenen. Hans Jessen 
gennemgik og kommenterede uddrag af handleplanen. 
 
Anders Molt Ipsen supplerede med, at forslaget var blevet behandlet på et skoleledermøde, 
hvor det var blevet modtaget positiv. 
 
Michael Otten fremlagde sine bemærkninger til handleplanen. Det var uklart for ham, hvor 
den voksne, som har fattet mistanke, kan søge om rådgivning og hvem der skal være ansvarlig 
for opstillingen af en handleplan i institutionerne. 
 
Aase Jørgensen understøttede Michael Ottens bemærkninger. Det burde forankres, at det er 
lederen, der har ansvaret. 
 
Birgit Messerschmidt gjorde opmærksom på, at daginstitutionerne siden 2009 har en 
forpligtelse på at gribe ind. 
 
Niels Ole Krogh var af den opfattelse, at der i forslaget manglede et punkt om information til 
samarbejdsrådet. Emnet om en vejledning til pædagoger og forældre burde tages op på et 
kommende møde. 
 
Formanden satte forslaget til afstemning. Forslag til handleplanen blev godkendt med 9 ja-
stemmer og 1 afholdelse. 
 
4. Godkendelse af dagsorden for fællesrådsmødet den 20. september 2012  
Anders Molt Ipsen henviste til det udsendte bilag og bemærkede, at dagsordenen indeholder 
de punkter, den iflg. vedtægterne skal indeholde, samt Skoleforeningens budget for 2013.  
 
Niels Ole Krogh gik ind for, at fællesrådsmøderne fremover indledes og afsluttes med mere 
moderne sange, og gerne ved hjælp af en akkompagnatør. 
 
Per Gildberg foreslog, at Hans Jessen på fællesrådsmødet orienterer om handleplanen vedr. 
seksuelt misbrug.  
 
Styrelsen gik ind for Per Gildbergs forslag og godkendte herefter forslag til dagsorden. 
 
Dagsordenspunkter til orientering 
 
5. Meddelelser 
André Pastorff meddelte, at 
• han havde deltaget i flere møder på biblioteket samt i Lars Henningsens afskedsreception 

den 29. juni 2012.  
 
Aase Jørgen meddelte, at 
• hun, sammen med Per Gildberg og Eberhard von Oettingen, havde deltaget i et møde i 

Feriebørnskomiteeen den 9. august 2012, hvor det blev meddelt, at det traditionelle 
september-møde også skulle afholdes i år, og at der planlægges et weekendophold for et 
vist antal familier i håb om, derigennem at kunne skaffe flere feriepladser. 
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Anders Molt Ipsen meddelte, at 
• der hidtil til Fokus havde været tilknyttet en journalist og en lærer med nogle timer, der 

skulle understøtte journalisten. Som erstatning for lærerens opgaver har Skoleforeningen 
ansat Katrine Hoop som webmaster/informationsmedarbejder 

• han havde deltaget i SSWs sommermøde på Christianslyst den 10. august 2012, hvor han 
havde tilkendegivet, at Skoleforeningen aktivt vil støtte valgkampen til kommunalvalget i 
2013. Nærmere aftale træffes på et møde mellem repræsentanter fra Skoleforeningen og fra 
SSW . 

 
6. Skoleforeningens optagelsespolitik 
Anders Molt Ipsen gjorde, ved hjælp af en power point-præsentation, rede for 
Skoleforeningens optagelsespolitik, som var blevet besluttet af den daværende Styrelse i juni 
2000. Anders Molt Ipsen fremhævede, at forældre ved enhver optagelsessamtale bliver gjort 
opmærksom på, at det er et bekendelsesvalg, som omfatter mindst én af forældrene, og at 
valget gælder for alle børn med mindre specielle forhold gør sig gældende. Hvis der i et forløb 
opstår problemer med en bestemt børnehave eller skole, som er uoverstigelige, forsøges der at 
finde en løsning i en anden dansk institution fremfor, at barnet hhv. familien føler sig tvunget 
til at skulle vælge en offentlig tysk børnehave eller tysk skole. Ønsker forældrene at fastholde 
en flytning til en offentlig tysk børnehave eller tysk skole, så fortsættes dialogen med 
forældrene og de oplyses om, at der ikke længere kan gås ud fra, at deres beslutning om at 
tilslutte sig mindretallet fortsat er gældende og opfordrer dem derfor til at være konsekvente 
med hensyn til valg af børnehave/skole for samtlige børn. I en sådan fortsat dialog kan der 
fremkomme begrundelser som gør, at der kan være gode grunde til at acceptere, at den ene 
søskendepart er blevet omskolet til en offentlig tysk skole, og at en anden fortsat forbliver i en 
dansk mindretalsskole. F.eks., hvis den ældre søskendepart har nået en alder og en modenhed, 
hvor de klart tilkendegiver, at de fortsat ønsker en dansk skolegang begrundet i en tilslutning 
til vore vedtægter. Ligeledes kan skilsmisser samt faglige og pædagogiske begrundelser 
udmunde i en undtagelse. 
 
André Pastorff spurgte, om reglen om søskende var nedskrevet nogen steder? 
 
Anders Molt Ipsen svarede med et nej. 
 
André Pastorff udtalte, at når et ældre barn beslutter sig for en offentlig tysk skole, må der 
være mulighed for, at de yngre søskende kan blive i systemet. André Pastorff havde forberedt 
et oplæg set ud fra et juridisk synspunkt. Oplægget gik ud på, at ordet optagelsespolitik som 
overskrift var misvisende. Bortvises et barn fra en mindretalsskole er det ensbetydende med 
en eksklusion. Af Skoleforeningens vedtægter fremgår det, at en eksklusion udelukkende kan 
foretages af Styrelsen. Der er ikke nedfældet  noget på skrift  om praksis for søskende  og 
skulle det komme til en retssag ville Skoleforeningen blive dømt. Der foreligger helt klart en 
kollision mellem foreningsret og offentlig ret.  
 
 
Niels Ole Krogh sagde, at det først og fremmest måtte handle om barnets tarv. 
 
Birgit Messerschmidt kom ind på, at optagelsessamtalerne i daginstitutionerne baserer sig på 
en dialog, der refererer til Skoleforeningens formålsparagraf. Forskellige sociale og 
pædagogiske grunde kan medføre, at der træffes individuelle afgørelser. Man kan ikke altid 
handle ens, men juraen skal være i orden. 
 
Aase Jørgensen mente, at André Pastorffs oplæg helt klart pointerede et svagt punkt, som 
skulle følges op. 



 

Styrelsesprotokollat – 14.08.2012 
Side 4 af 4 

 

 
Olaf Runz orienterede om, at iflg. delstatens forfatning har forældre lov til at vælge en 
mindretalsskole for deres børn. Det er et spørgsmål om valg og fravalg. For Skoleforeningen 
gælder kun de paragraffer, hvor vi er nævnt. Vi ekskluderer ikke, men tilbyder en løsning på 
en anden skole. 
 
Thede Boysen udtalte, at Skoleforeningen ang. evtl. retssager havde været heldig indtil nu, 
men der skal handles. Thede Boysen foreslog, at klare regler skal fremgå af vedtægterne, og 
at Styrelsen skal tage beslutningen om eksklusion. 
 
Per Gildberg var ligeledes af den opfattelse, at der bør ses nærmere på sagen. 
 
Aase Jørgensen mente, at der med hensyn til juraen skulle konkretiseres, at dialogen kommer 
først. 
 
Anders Molt Ipsen svarede, at hvis Skoleforeningen kan forbedre sine informationer i forhold 
til forældrene, må det gøres.  
 
Udo Jessen foreslog, at de problemstillinger, André Pastorff havde fremlagt, skulle 
undersøges nærmere herunder især juraen. 
 
Styrelsen blev enig om, at Skoleforeningens optagelsespolitik fremover skal konkretiseres  
bedre over for forældrene herunder også muligheder for undtagelse. Styrelsen pointerede, at 
valg af mindretalsskole fortsat bør være en pakkeløsning. 
 
7. Eventuelt 
Per Gildberg mindede om de kommende regionale møder, og at en dagsorden skulle udsendes 
snarest. 
 
Aase Jørgensen havde et ønske om, at protokollerne fra styrelsesmøderne fremover udsendes 
per mail inden for én uge. Michael Martensen støttede Aase Jørgensens ønske. 
 
 
Formanden sluttede mødet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


