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       5.11.2012 
       AMI/Oe 
                                                                                                                                          
 

 
 
 
Protokollat 
over styrelsesmødet torsdag den 25. oktober 2012 kl. 19.45 på Christian Paulsen-Skolen 
 
Til stede: Åse Jørgensen, Per Gildberg, Niels Ole Krogh, Michael Otten, Michael Martensen, 
Niko Möller, Udo Jessen, Birgit Jürgensen-Schumacher, Berit Nommensen, Ilka Börner, Dirk 
Clausen, Olaf Runz, Uwe Prühs, Birgit Messerschmidt, Anders Molt Ipsen samt konsul 
Henrik Hansen 
 
Afbud: André Pastorff, Thede Boysen 
 
Protokolfører : Sabine Oetzmann 
 
Dagsorden: 
 

1.    Spørgetid 
2.    Godkendelse af protokollatet fra styrelsesmødet den 13. september 2012 
3.    Evaluering af fællesrådsmødet den 20. september 2012 
4.    Placering af beslutningskompetence vedr. niveaudeling i fællesskolen (1.behandling) 
5.    Styrelsens forretningsorden (1. behandling) 
6.    Mindretallets eksterne informationspolitik 
7.    Kommune- og kredsdagsvalg den 26. maj 2012 
8.    Meddelelser 
9.    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 13. september 2012 
Det udsendte protokollat blev godkendt. 
 
3. Evaluering af fællesrådsmødet den 20. september 2012 
Udo Jessen udtalte, at det havde været et  konstruktivt og sagligt møde med gode drøftelser og 
et godt resultat.  
 
Per Gildberg havde gerne set, at flere fællesrådsmedlemmer havde deltaget. Muligvis havde 
de regionale møder forinden, hvor emnerne var blevet drøftet, ført til det ringe deltagerantal. 
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Birgit Jürgensen-Schumacher var fra flere fællesrådsmedlemmer blevet gjort opmærksom på, 
at det var svært at få kontakt til sin personlige suppleant, og at en bedre ordning efterlyses. 
 
Niels Ole Krogh mente ligeledes, at for få fællesrådsmedlemmer havde fundet vejen til 
Rendsborg. Når man kun mødes to gange om året, kunne der godt køres langt. I forbindelse 
med den kommende temalørdag er arbejdet i fællesrådet et af emnerne. Måske ville det også 
være en íde at nedsætte et udvalg der ser på, hvordan status er siden 1995. Muligvis kunne et 
udvalg komme frem til meget konkrete forslag til et demokratistyret system. 
 
Åse Jørgensen spurgte ind til programmet for temalørdagen den 23. februar 2013. Invitationen 
burde udsendes hurtigst, så alle kender datoen i god tid. 
 
Per Gildberg henviste til, at det lå op til institutionerne at finde frem til personer, der også 
engagerer sig. Problemet var ofte, at der blev sagt ja til et valg, uden at det tages alvorligt. 
 
4. Placering af beslutningskompetence vedr. niveaudeling i fællesskolen (1. behandling) 
Per Gildberg informerede Styrelsen om, at emnet havde været behandlet i den daværende 
Styrelse, hvor et flertal var gået ind for, at kompetencen lå ved det enkelte samarbejdsråd. 
Med henblik på de mange ordmeldinger på fællesrådsmødet, hvor flere havde udtalt, at der 
ikke tages tilstrækkelig hensyn til de dygtige elever, spurgte  Per Gildberg, om emnet skulle 
drøftes på ny.  
 
Anders Molt Ipsen udtalte, at den daværende Styrelse havde truffet en afgørelse på baggrund 
af, at de tyske krav bestemmer, at det er samarbejdsrådet, der har ansvaret. Det vil ikke være 
klogt at beslutte sig for én model for alle og det er fornuftigt, at det er skolerne der afgører, 
hvad der er bedst for deres elever. 
 
Åse Jørgensen sagde, at en af fortalerne for, at kompetencen skulle ligge i Fællesrådet er fra 
Cornelius Hansen-Skolen. Baggrunden er, at der ved afstemningen om indførelsen af 
fællesskolen blev gået ud fra, at alle fællesskoler ville tilbyde niveaudelt undervisning. I de 
offentlige tyske skoler er der frit skolevalg, således at forældre selv kan finde en egnet skole 
til deres børn. Denne mulighed findes ikke i vores system, og det gør sagen problematisk. 
Samarbejdsrådet ved Cornelius Hansen-Skolen er af den opfattelse, at beslutningen skal 
træffes i Fællesrådet, fordi et samarbejdsråd muligvis udskiftes hvert 3. år og der hele tiden 
ville være andre holdninger. En besluting fra Fællesrådet ville give en mere stabil linje. 
 
Udo Jessen mente, at når lovgivningen skal følges var der ikke andre muligheder end at 
kompetencen lå ved samarbejdsrådet. Den daværende styrelse var klar over, at ikke alle 
holdninger kunne tilgodeses. 
 
Anders Molt Ipsen var af den opfattelse, at Skoleforeningen selv kunne afgøre, hvem der 
træffer beslutningen. For ham at se var den trufne beslutning fornuftig. En model for alle 
skoler vil give problemer. 
 
Åse Jørgensen udtalte, at udgangspunktet var, at Fællesrådet skulle høres, om der skal laves 
en model for alle skoler eller om det skal lægges til samarbejdrådet. 
 
Olaf Runz orienterede om, at indførelsen af ”integrierte Gesamtschule” blev overhalet af 
lovgivningen der sagde, at det fremover skulle være ”Gemeinschaftsschule”. Det er oplagt at 
følge den bestemmelse der er fra lovgivningen. Det frie skolevalg ved de offentlige tyske 
skoler holder ikke, idet alle skoler har en ”Eingangsphase”. 
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Niels Ole Krogh efterlyste en bedre forberedelse i form af et skriftligt oplæg for at kunne 
diskutere emnet. 
 
Uwe Prühs sagde, at der i en tidligere ”Erlass” for ”integrierte Gesamtschule” helt klar 
fremgik, hvordan undervisningen skulle differentieres. Denne ”Erlass” findes ikke længere. 
Med skoleloven fra 2007 er det helt klart blevet nedfældet, at det i ”Sekundarstufe I” er 
skolen, der bestemmer differentieringen. Han henviste til, at flere skoler havde søgt om, at der 
ikke laves ydre differentieret undervisning allerede fra 7. klasse, så der kunne udvikles en 
socialiseringsproces. 
 
Åse Jørgensen sagde, at der på Cornelius Hansen-Skolen ikke kun var tale om 7. klasse, men 
også om 8. klasse. Hun gik ud fra, at forældrene i sin tid havde stemt for fællesskolen med 
den forventning, at den skole, hvor deres børn kommer til at gå, ville have niveaudelt 
undervisning. Åse Jørgensen fastholdt, at Fællesrådet ikke var blevet spurgt om deres 
holdning. 
 
Per Gildberg foreslog, at de fremsatte argumenter nedfældes på skrift og tages op på et 
kommende styrelsesmøde. 
 
Styrelsen gik ind for Per Gildbergs forslag.  
 
5. Styrelsens forretningsorden (1. behandling) 
Michael Martensen anbefalede, at der blev set nærmere på Styrelsens forretningsorden, da den 
trængte til at blive revideret. 
 
På den baggrund besluttede Styrelsen, at et udvalg bestående af Michael Martensen, en 
repræsentant fra formandskabet og en repræsentant fra Direktionen skulle gå videre med 
opgaven.  
 
Dagsordenspunkter til orientering og evt. beslutning 
 
6. Mindretallets eksterne informationspolitik 
Per Gildberg orienterede om, at der var blevet fremsat en grundlæggende kritik af, at 
mindretallet blev mindre og mindre synligt i Danmark, og at Grænseforeningen havde presset 
på, at der skulle gøres mere. På den baggrund havde Samrådet nedsat et medieudvalg og 
resultatet af udvalgets arbejde svarede til det bilag styrelsesmedlemmerne havde fået tilsendt. 
Generalkonsul Henrik Becker-Christensen havde indkaldt samrådsmedlemmerne til et møde 
den 1. oktober 2012 for at drøfte sagen. På mødet var der bl.a. blevet fremhævet, at der ønskes 
et tættere samarbejde blandt organisationernes pressemedarbejdere, og at Sydslesvig-
Magasinet fik en bredere understøttelse. 
 
Niels Ole Krogh var meget kritisk over for medieudvalgets forslag og mente ikke, at der var 
behov for at ansætte yderligere informationsmedarbejder. Opgaven burde kunne klares med 
de nuværende medarbejdere ved pressetjenesten, Flensborg Avis og Fokus. Desuden mente 
Niels Ole Krogh, at det ikke var nødvendigt at udgive et Sydslesvig-Magasin, da man i 
forvejen havde Flensborg Avis, Kontakt og Fokus. De nuværende informationsmedarbejdere 
burde sætte sig sammen og finde en strategi. 
 
Udo Jessen understøttede Niels Ole Kroghs udsagn. Han mente ikke, at Sydslesvig-Magasinet 
var velegnet til at fange folks interesse for Sydslesvig. 
 



 

Styrelsesprotokollat – 25.10.2012 
Side 4 af 5 

 

Michael Otten spurgte, om Samrådet forventerede en tilbagemelding fra Skoleforeningen. 
 
Per Gildberg svarede, at forventningen fra SSFs og Generalkonsulatets side var, at 
organisationerne bakker op, men der skulle ikke besluttes noget her og nu. Vi skal ikke gå ind 
i noget, der binder os økonomisk. 
 
Niels Ole Krogh foreslog at Skoleforeningen alligevel skulle med ind i processen og hjælpe 
med at øge informationen, men Skoleforeningen måtte ikke forpligte sig økonomisk. 
 
Michael Martensen spurgte, hvor pengene skulle komme fra. 
 
Anders Molt Ipsen svarede, at hvis Samrådet kommer med en fælles indstilling og 
Sydslesvigudvalget anbefalede ansøgningen, ville det tages af bevillingen. 
 
Konklusion: Styrelsen anbefalede at Samrådet arbejder videre med sagen. 
 
7. Kommune- og kredsdagsvalg den 26. maj 2013 
Per Gildberg berettede fra et møde med repræsentanter fra SSW, hvor en ekstraordinær 
indsats fra Skoleforeningens side i forbindelse med kommune- og kredsdagsvalget i 2013 var 
blevet aftalt. Desuden blev en ekstra udgave af Fokus op til valget aftalt. Det er vigtigt, at 
Skoleforeningen er med og gør en indsats også på institutionerne. 
 
Michael Martensen gjorde opmærksom på, at Skoleforeningen skal passe på med ikke at 
misbruge børnene/eleverne i forbindelse med en valgkamp. 
 
Per Gildberg svarede, at det selvfølgelig ikke ville ske, men SSW er det eneste parti vi kan 
stole på. 
 
8. Meddelelser 
Udo Jessen meddelte, at 
• han havde deltaget i SSWs landsmøde den 15. september 2012 
• han havde deltaget i et møde med Flensborg Avis den 17. september 2012, hvor fælles 

strategier og hvordan flere abonnenter kunne tiltrækkes var blevet drøftet. Repræsentanter 
fra Flensborg Avis inviteres i den sammenhæng til et kommende styrelsesmøde 

• han havde afholdt et regionalt møde i Husum den 17. september 2012 
• han havde deltaget i samrådsmødet den 19. september 2012 
• han havde deltaget i budgetforhandlingerne med Sydslesvigudvalget den 27. september 

2012  
• han havde deltaget i en spændende videndelings-konference på A. P. Møller Skolen den 

27. september 2012  
• han, som repræsentant for Skoleforeningen, havde deltaget i kulturnatten på Christiansborg 

den 12. oktober 2012. Et fint arrangement med mange interesserede besøgende  
• han, sammen med formanden og Direktionen, havde deltaget i et møde med Lars Harms og 

Martin Lorenzen den 19. oktober 2012 vedr. tilskud fra Kiel fra år 2013  
• Staatssekretær Dirk Loßack havde været på besøg ved Skoleforeningen den 24. oktober 

2012  
• han havde deltaget i Syng-Dansk-Dag den 25. oktober 2012  
 
Per Gildberg meddelte, at 
• han den 14. september 2012 havde deltaget i en konference om Ny Nordisk Skole, der var 

arrangeret på initiativ af Undervisningsministeriet. Formålet med Ny Nordisk Skole er at 
udfordre alle børn og unge, så de bliver så dygtige, de kan, at mindske betydningen af 
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social baggrund i forhold til faglige resultater og at styrke tilliden til dagtilbud og 
uddannelser. Skoleforeningen har på forespørgsel fået accept til, at vore daginstitutioner og 
skoler kan tilmelde sig på lige fod med de 200 institutioner, der kan blive udvalgt til at 
deltage i projektet. Tilbuddet er udsendt til alle ledere og vi håber, at der er nogen der vil 
være med. 

 
Birgit Messerschmidt meddelte, at 
• hun, sammen med Dirk Clausen, havde deltaget i et møde med Sporskifte Samråd ang. 

etablering af en vuggestue. Arkitekten havde fremlagt de første tegninger. Samrådet var 
indstillet positiv og ville sende en anbefaling til SSFs hovedstyrelse. Nærmere 
informationer følger på det kommende styrelsesmøde. 

 
Niels Ole Krogh meddelte, at 
• han havde deltaget i et møde i energi- og miljøudvalget, hvor et af spørgsmålene havde 

været, om Skoleforeningens energipolitik skulle strammes op. Institutionerne skal høres, 
om de indførte regler havde været til gavn. Svarene fremlægges på et senere tidspunkt 

• han vil besøge institutionerne i sit valgområde for at få en fornemmelse af, hvad der 
foregår. Han havde allerede været i dialog med Duborg-Skolen og det næste besøg 
aflægges på Oksevejens Skole. 

 
9. Eventuelt 
Åse Jørgensen bad om, at styrelsesmødet i oktober 2013 ikke afholdes samme dag som Syng-
Dansk-Dagen.  
 
Michael Martensen ville gerne have oplyst, om forvaltningen havde fået respons på 
kantinedriften på fællesskolerne. 
  
Anders Molt Ipsen svarede med et nej. Nærmere informationer kunne meddeles, når der var 
udarbejdet mere konkrete forslag. 
 
Michael Martensen havde hørt rygter om, at der serveres for meget fast-food i Vesterled. 
 
Anders Molt Ipsen svarede, at han bliver nødt til at undersøge sagen. 
 
Udo Jessen meddelte, at kantinedriften fungerede udmærket i Husum. Fritidshjemmet står for 
maden til ca. 120 børn hver dag. 
 
 
Formanden sluttede mødet. 
 
 
 


