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Protokollat 
over styrelsesmødet onsdag den 21. november 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, 
Berit Nommensen, Ilka Börner, Dirk Clausen, Olaf Runz, Uwe Prühs, Birgit Messerschmidt, 
Anders Molt Ipsen samt generalkonsul Henrik Becker-Christensen 
 
Protokolfører : Sabine Oetzmann 
 
Dagsorden: 
 

1.     Spørgetid 
2.     Godkendelse af protokollatet fra styrelsesmødet den 25. oktober 2012 
3.     Om- og udbygning af Jaruplund Børnehave 
4.     Undervisningsdifferentiering/elevdifferentiering 
        a) fællesskolen 
        b) fleksibel indskoling 
5.     Meddelelser 
5.a)  Ændringsforslag til ”Handleplan vedr. seksuelt misbrug af børn og unge” 
6.     Eventuelt 
 
 

Per Gildberg bød de fremmødte velkommen med en speciel velkomst til gæsterne og til 
generalkonsul Henrik Becker-Christensen. 
 
Per Gildberg foreslog, at det af Thede Boysen fremsendte ændringsforslag til ”Handleplan 
vedr. seksuelt misbrug af børn og unge” tages op som dagsordenspunkt 5 a. 
 
Indledningsvis orienterede Torsten Kjærsgaard og Georg Buhl, Flensborg Avis, styrelses-
medlemmerne om muligheden for et tættere samarbejde med Skoleforeningen. Avisens 
repræsentanter havde forberedt et oplæg, hvor bl.a. et forsøgsprojekt med, at 
Skoleforeningens fællesrådsmedlemmer ville få leveret avisen gratis i 8 måneder, blev 
fremhævet. 
 
Per Gildberg bad om at få avisens oplæg tilsendt på skrift, så Skoleforeningens Styrelse havde 
mulighed for at drøfte emnet internt. 
 
1) Spørgetid 
Der var ingen spørgsmål. 
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Dagsordenspunkter til beslutning 
 
2. Godkendelse af protokollatet fra styrelsesmødet den 25. oktober 2012 
Åse Jørgensen bemærkede til dagsordenspunkt 3 ”Evaluering af fællesrådsmødet den 20. 
september 2012”, at hun ikke havde sagt, at planlægningn af temalørdagen var nået langt, men 
at hun havde spurgt, hvor langt man var i planlægningen. 
Ang. dagsorenspunkt 4 ”Placering af beslutningskompetencen vedr. niveaudeling i 
fællesskolen” havde hun udtalt, at hun var parat til at hjælpe, efter at argumenterne var blevet 
fremlagt på skrift. 
 
Per Gildberg oplyste, at der ville komme et skriftligt oplæg fra forvaltningen som forberedelse 
på en konstruktiv debat. Af den grund foreslog formanden, at dagsordenspunkt 4 udsættes. 
 
Herefter blev det udsendte protokollat godkendt. 
 
Dagsordenspunkter til orientering og evt. beslutning 
 
3. Om- og udbygning af Jaruplund Børnehave 
Anders Molt Ipsen henviste til de udsendte bilag og understregede, at Hanved kommune 
havde ønsket at støtte en udvikling af Jaruplund Børnehave. Planen er, at børnehaven om- og 
udbygges således, at der fremover vil være plads til 40 børn og 10 vuggestuepladser. Hvis 
også nabokommunerne Oversø og Freienwill ville beslutte at yde et tilskud kunne 
Skoleforeningen opnå et højere tilskud  inkl. forbundsmidler. Kommunerådets beslutning 
falder i december.  
 
Dirk Clausen underrettede styrelsesmedlemmerne, ved hjælp af en power point-præsentation, 
om rumprogrammet. 
 
Per Gildberg spurgte, om der efter udbygningen stadig ville være nok udeareal, og hvornår 
projektet skulle være afsluttet. 
 
Dirk Clausen svarede, at der vil være plads nok til en legeplads, og at projektet skal være 
afsluttet senest den 31. december 2013. 
 
Birgit Messerschmidt supplerede med, at midlerne skal være brugt til den tid, da de ellers vil 
trækkes tilbage. 
 
Per Gildberg spurgte, om der var behov for 40 børnehavepladser. 
 
Birgit Messerschmidt svarede, at kommunen var interesseret i ikke at bygge for småt.  
 
Anders Molt Ipsen udtalte, at der vil blive udarbejdet nye beregninger, og at sagen 
fremlægges til afgørelse på det kommende styrelsesmøde. 
 
4) Undervisningsdifferentiering/elevdifferentiering 
     a) fællesskolen 
     b) fleksibel indskoling 
Dagsordenspunktet tages op på et senere styrelsesmøde. 
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5. Meddelelser 
Anders Molt Ipsen meddelte, at 
• Skoleforeningen for tiden førte samtaler med SSW og busselskaberne i Slesvig-Flensborg 

amt vedr. muligheden for at fastholde kørselstilskud fra amtet. Skoleforeningen havde 
netop fået besked om, at tilskuddet for 2012 på 275.000 euro vil falde, men det var endnu 
usikkert med tilskud fra 2013. Michael Martensen spurgte, om Skoleforeningen vil 
fastholde opsigelsen af kontrakterne med kommunerne. Dette bekræftede Anders Molt 
Ipsen  

• invitationen til Temalørdagen den 23. februar 2012 er udsendt 
• Skoleforeningen har arvet en lejlighed af tidligere lektor på Duborg-Skolen, dr. Annemarie 

Knörzer-Dibbert 
• elevtilskudssatserne for 2013 endnu ikke er kendt. Ministeriet har nedsat en arbejdsgruppe 

”zur Neuordnung der Förderung von Schulen in freier Trägerschaft“. Skoleforeningen 
bliver i arbejdsgruppen repræsenteret ved Jørgen Kühl og Olaf Runz. Olaf Runz 
orienterede om, at der indtil nu havde været afholdt ét af i alt tre møder, og at arbejdet 
skulle være afsluttet i januar/februar 2013. 

 
Michael Martensen meddelte, at 
• Jaruplund Højskole planlægger et ugekursus ”Efterårshøjskole for hele familien” fra den 

14. – 18. oktober 2013. 
 
Udo Jessen meddelte, at 
• repræsentanter fra CDU-landdagsfraktionens ”Arbeitskreis Bildung” havde været på besøg 

ved Skoleforeningen den 5. november 2012 
• han den 20. november 2012 havde deltaget i et møde på Flensborghus ang. medieudvalgets 

forslag til et målrettet kommunikations- og oplysningsprojekt. Konklusionen af mødet 
havde været, at de i Samrådet repræsenterede organisationer og institutioner sender en 
ansøgning til Sydslesvigudvalget om puljemidler til et treårigt kommunikations- og 
oplysningsprojekt. 

 
Thede Boysen påpegede endnu engang, at han forventede, at styrelsesmedlemmerne blev 
informeret, når der afholdes møder med politikere. 
 
5. a) Ændringsforslag til ”Handleplan vedr. seksuelt misbrug af børn og unge” 
Thede Boysen henviste til det af ham fremsendte bilag og kommenterede det. Det var vigtigt 
at tydeliggøre, hvor ansvaret ligger og det burde nedfældes  helt konkret i handleplanen. 
 
Anders Molt Ipsen udtalte, at Skoleforeningen, sammen med PPR og socialrådgiver Anders 
Kring, siden mødet med statsadvokaten og foreningen Wagemut havde arbejdet videre med 
emnet. Anders Molt Ipsen  foreslog, at arbejdet skulle gøres færdig mht. præcisering af 
nedfældede krav i lovgivningen herunder placering af ansvar. Thede Boysens tilskyndelser 
inddrages, og resultatet fremlægges herefter for styrelsesmedlemmerne. 
 
Styrelsen tilsluttede sig Anders Molt Ipsens forslag. 
 
6. Eventuelt 
Der var ingen ordmeldinger til dette dagsordenspunkt. 
 
 
Formanden sluttede mødet. 
 
 


