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Protokollat 
over styrelsesmødet torsdag den 13. september 2012 kl. 19.00 på Christian Paulsen-Skolen 
 
Til stede: Åse Jørgensen, Thede Boysen, André Pastorff, Per Gildberg, Niels Ole Krogh, 
Michael Otten, Holger Nissen, Michael Martensen, Niko Möller, Udo Jessen, Birgit 
Jürgensen-Schumacher, Berit Nommensen, Ilka Börner, Olaf Runz, Uwe Prühs, Birgit 
Messerschmidt, Anders Molt Ipsen samt konsul Henrik Hansen 
 
Afbud: Dirk Clausen 
 
Protokolfører : Sabine Oetzmann 
 
Dagsorden: 
 

1.    Spørgetid 
2.    Godkendelse af protokollatet fra styrelsesmødet den 14. august 2012 
3.    Indførelse af en ombudsmandordning ved Skoleforeningen? 
4.    Meddelelser 
5.    Evaluering af Styrelsens møde med SSFs forretningsudvalg 
6.    Eventuelt. 
 
          

Per Gildberg bød de fremmødte velkommen med en speciel velkomst til gæsterne og til de 
nye styrelsesmedlemmer Holger Nissen og Berit Nommensen. 
 
1. Spørgetid 
Thede Boysen nævnte, at Styrelsens forretningsorden burde have været sat på dagsordenen.  
 
Per Gildberg svarede, at emnet tages op på et kommende styrelsesmøde. 
 
Dagsordenspunkter til beslutning 
 
2. Godkendelse af protokollatet fra styrelsesmødet den 14. august 2012 
Åse Jørgensen bad om følgende rettelse til det udsendte protokollat: De steder, hvor der under 
dagsordenspunkt 6 ”Skoleforeningens optagelsespolitik” står ”offentlig skole” skal rettes til 
”offentlig tysk skole”. 
 
Derefter blev det udsendte protokollat godkendt. 
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3. Indførelse af en ombudsmandordning ved Skoleforeningen? 
Per Gildberg henviste til et interview i Flensborg Avis, hvor han havde udtalt sig om eventuelt 
at indføre en ombudsmandordning efter skandinavisk tradition ved Skoleforeningen. En 
ombudsmandordning kunne måske forkorte afstanden mellem Styrelsen hhv. Direktionen og 
foreningens medlemmer samt gøre det mindre vanskeligt for forældre at føre klage.  
Per Gildberg bad om styrelsesmedlemmernes tilkendegivelser, om der skulle gås videre med 
sagen. 
 
Niels Ole Krogh udtalte, at hvis Skoleforeningen kunne sikre sine medlemmer, at de kunne få 
en uvildig person som bistand, kunne Styrelsen ikke være imod det. Måske ville der være en 
mulighed for, at mindretallets organisationer kunne være fælles om en ombudsmand. Niels 
Ole Krogh gik ind for, at diskussionen burde åbnes efter det kommende fællesrådsmøde. 
 
Niko Møller mente, at en ombudsmand kunne være gavnlig ikke kun i forbindelse med den 
aktuelle diskussion om søskendesagen, men også i andre sammenhænge. 
 
Michael Otten understøttede Niels Ole Kroghs forslag om at åbne diskussionen efter 
fællesrådsmødet og spurgte, hvordan en ombudsmand skulle implementeres og om 
vedkommende skulle fastansættes. 
 
André Pastorff bemærkede, at flere styrelsesmedlemmer havde undret sig over, at  
formandskabet gik ud i pressen først, inden emnet var blevet drøftet i Styrelsen. André 
Pastorff spurgte, hvor mange forældreklager Skoleforeningen modtog per år, hvad de gik ud 
på, hvem de stiles til, hvad der klages over, og om der nogensinde var fremsendt en klage 
over Styrelsen.  
André Pastorff foreslog, at der skulle nedsættes et udvalg, der skulle drøfte emnet nærmere.  
 
Anders Molt Ipsen kunne oplyse, at når det gælder offentligretlige regler og 
arbejdsgiverfunktionen er det Direktionens ansvar. Styrelsen er klageinstansen for de 
områder, der har med foreningsanliggender at gøre, som f.eks. elevkørsel, økonomiske 
rammer for daginstitutioner og skoler og skoledistriktsgrænser. Personsager mod Direktionen 
gives videre til formanden. 
 
André Pastorff spurgte, om det betød, at visse klager, der var adresseret til Styrelsen ikke 
havnede på Styrelsens bord. 
 
Hertil svarede Anders Molt Ipsen, at sager, der er rettet til Styrelsen, også sendes videre til 
Styrelsen. 
 
Anders Molt Ipsen orienterede om, at Skoleforeningen tit oplevede, at der ikke rettidigt blev 
gjort opmærksom på problemer. Her kunne en ombudsmand muligvis være en kvalitet med 
hensyn til klagevejledning og hjælp til at præcisere en given problemstilling. 
 
Udo Jessen understøttede Niels Ole Kroghs forslag om en ombudsmand på honorarbasis for 
alle mindretallets organisationer. Emnet burde tages med til Samrådet. 
 
Åse Jørgensen tilsluttede sig ligeledes Niels Ole Kroghs forslag. Hun undrede sig over, at 
forældrene ikke henvendte sig til Styrelsen, der er forældrerepræsentanter, når der opstår 
problemer.  
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Michael Martensen gik ligeledes ind for at afvente fællesrådsmødet. Han understøttede Åse 
Jørgensens udsagn om, at det var Styrelsen, der var forældrerepræsentanter og havde ansvaret. 
Michael Martensen var af den opfattelse, at afstanden mellem Styrelsen og medlemmerne var 
for stor, og det skulle der gøres noget ved. 
 
Niels Ole Krogh bemærkede, at afstanden mellem Styrelsen og medlemmerne kunne skyldes, 
at der indtil nu havde været afholdt lukkede styrelsesmøder. 
 
Udo Jessen syntes, at han var meget synlig i sit valgområde, idet han deltog i alle 
møder/forældremøder han havde mulighed for og sørgede her for at give information om 
klagevejledning. Det er ikke Styrelsens kompetence at gå ind i interne skoleting, men 
forvaltningens opgave. 
 
Anders Molt Ipsen udtalte, at Styrelsen skulle gøre sig bevidst, at Skoleforeningen er et stort 
system i forældrenes øjne og for visse personer uoverskueligt. Hvis de havde mulighed for at 
henvende sig til en uvildig person, ville det kunne hjælpe. Også ved manglende tillid til 
systemet ville en ombudsmand kunne hjælpe på vej. 
 
Thede Boysen foreslog, at Styrelsen skulle tage diskussionen om en ombudsnmand til 
efterretning. Han mente, at forslaget endnu ikke var modent til en beslutning og foreslog at 
slutte debatten og tage emnet op igen efter behov. 
 
Michael Otten kunne ikke se meningen med en ombudsmand, hvis fællesrådet går ind for 
Styrelsens udtalelse fra det ekstraordinære styrelsesmøde den 2. september 2012. 
 
Per Gildberg foreslog, at der skulle arbejdes videre med emnet, og at et mere konkret forslag 
skulle fremlægges på et senere styrelsesmøde. 
 
Styrelsens gik ind for Per Gildbergs forslag. 
 
Dagsordenspunkter til orientering og evt. beslutning 
 
4. Meddelelser 
Anders Molt Ipsen meddelte, at  
• der afholdes en bytte-viden-café på A. P. Møller Skolen den 27. september 2012 fra kl. 

15.00 til kl. 18.00. 
 
Udo Jessen meddelte, at 
• han havde deltaget i et møde i heldagsskoleudvalget den 22. august 2012 
• han havde deltaget i et møde med Grænseforeningens bestyrelse og Samrådet den 25. 

august 2012  
• han havde deltaget i udvalgsmødet vedr. temalørdagen den 27. august 2012 
• han havde deltaget i mødet med statsadvokaten og foreningen Wagemut ang. seksuelle 

overgreb mod børn den 28. august 2012  
• han havde deltaget i indvielsen af Slesvighus den 2. september 2012 
• han, sammen med Michael Martensen, havde deltaget i et møde på Jaruplund Højskole den 

6. september 2012  
• han, sammen med Per Gildberg, deltager i SSWs Landsmøde den 15. september 2012  
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Michael Martensen meddelte, at 
• han havde afholdt et regionalt møde den 11. september 2012. Deltagernes indstilling til 

søskendesagen havde været, at de, der ikke kunne identificere sig med mindretallet, burde 
forlade systemet  

• flere fællesrådsmedlemmer havde ikke kendskab til medlemsbladet Fokus. 
 
Birgit Jürgensen-Schumacher meddelte, at 
• hun havde afholdt et regionalt møde den 4. september 2012, hvor hovedemnet havde været 

handleplanen vedr. seksuelt misbrug af børn og unge, som deltagerne havde udtalt sig 
positivt til. Forslaget til driftsbudget for 2013 var blevet taget til efterretning. Ang. 
søskendesagen gik deltagerne ind for, at barnets tarv skulle stå i centrum 

 
Michael Otten meddelte, at 
• han, sammen med Holger Nissen, havde afholdt et regionalt møde den 12. september 2012. 

Et af emnerne havde været tabellariske udtalelser. Skoleforeningens budget for 2013 blev 
taget til efterretning og handleplanen vedr. seksuelle overgreb blev modtaget positivt. Ang. 
optagelsespolitikken var deltagerne rimelig enige om at støtte Styrelsens forslag. Også en 
plan for mobning var blevet drøftet. 

 
Niko Möller meddelte, at 
• han havde afholdt et regionalt møde den 3. september 2012. Deltagerne havde ang. 

søskendesagen tilsluttet sig Styrelsens forslag og taget Skoleforeningens budget for 2013 
til efterreting. 

 
Per Gildberg meddelte, at 
• der havde været et godt fremmøde til Flensborg bys regionale møde den 10. september 

2012. Søskendesagen var blevet diskuteret grundigt og et flertal gik ind for Styrelsens 
forslag.  

 
5. Evaluering af Styrelsens møde med SSFs forretningsudvalg 
Udo Jessen refererede fra mødet den 27. august 2012 og understregede, at møderne var 
vigtige for samarbejdet. På mødet var der bl.a. blevet talt om søskendesagen, og deltagerne 
opnåede enighed om, at der var behov for en styrket integrationspolitik overfor nye familier i 
mindretallet og på den baggrund blev det besluttet at nedsætte en fælles arbejdsgruppe for at 
tale om overordnede rammer for et samarbejde. 
 
Niels Ole Krogh foreslog, at forældrenes engagement i mindretallet kunne styrkes ved, at 
forældrene ved tilmeldingen af deres barn i en dagsinstitution eller skole forpligter sig til et 
vist antal arbejdstimer om året, for derigennem at yde en indsats for hele mindretallet og for at 
møde hinanden under andre former. 
 
Udo Jessen troede ikke på en aktiv indsats fra alle forældre, men at mange ville betale sig fra 
arbejdsindsatsen. 
 
Niels Ole Krogh mente, at der i så fald burde appelleres til forældrene, at de havde en moralsk 
forpligtelse. 
 
Michael Martensen henviste til, at Jaruplund Højskole i 2013 tilbyder nye medlemmer af 
mindretallet et ”Goddag-kursus”. 
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Styrelsen udpegede følgende medlemmer til en fælles arbejdsgruppe: Berit Nommensen, 
Birgit Jürgensen-Schumacher og Thede Boysen. 
 
 
6. Eventuelt 
Per Gildberg orienterede om, at indvielsen af Slesvig Fritidshjem finder sted den 29. 
september 2012 kl. 10.00 – 12.00 og håbede, at det ville være muligt, at styrelses-
medlemmerne fra valgområdet kunne deltage i arrangementet. 
 
 
Formanden sluttede mødet kl. 20.12.  


