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Protokollat over Skoleforeningens ekstraordinære fællesrådsmøde  
torsdag den 14. marts 2011 på Oksevejens Skole 
  
 
Mødet var indkaldt med følgende dagsorden: 
 

1. Valg af mødeleder og protokolfører 
2. Meddelelser 
3. Godkendelse af protokollat fra det ordinære fællesrådsmøde den 24. februar 2011 
4. Skoleforeningens regnskab for finansåret 2010; gennemgang, afstemning 
5. Skoleforeningens driftsbudget for finansåret 2011 - revideret 
6. Skoleforeningens driftsbudget for finansåret 2012 
7. Regler for elevernes repræsentation 
8. Forældrebetaling elevkørsel 
9. Redegørelse for kommende anlægsopgaver 
10. Eventuelt 

 
Bilagene til dagsordenspunkterne 4, 5, 6, 7 og 8 var inden mødet blevet udsendt. 
 

Deltagere: 
I mødet deltog 55 fællesrådsmedlemmer, 5 stemmeberettigede suppleanter, gæster og repræ-
sentanter for lønnede medarbejdere, i alt 86 personer. 
 

Fællesrådsmøde blev indledt med fællessangen ”Når vinteren rinder”. Efterfølgende bød formand 
Per Kristian Gildberg alle deltagere velkommen. 
 

1. Valg af mødeleder og protokolfører 
Formanden foreslog på Styrelsens vegne Martin Lorenzen til mødeleder og Philipp Micha til 
protokolfører. 
 

De foreslåede blev enstemmigt valgt. 
 

Mødelederen takkede for valget og konstaterede mødets lovlighed. Han orienterede om et forslag 
om en samlet behandling af dagsordenspunkterne 5 og 6. Fællesrådet accepterede forslaget ved 
håndsoprækning. 
 

2. Meddelelser 
Direktør Anders Molt Ipsen informerede om Sydslesvigudvalgets tildeling af tilskud til 
oplysningsprojekter og om bevillingen af midler til Skoleforeningens fire projektansøgninger. Han 
berettede kort om de enkelte projekter og satte tal på støttemidlerne. Tre projekter realiseres 
sammen med Grænseforeningen (1-3), ét projekt gennemføres i samarbejde med ”Deutscher Schul- 
und Sprachverein” og UC Syddanmark (4): 

1. ”Sydslesvigske Børns Ferierejser” (nyudvikling af elevudveksling) - ca. kr. 2.000.000 
2. ”13. årgangs informationsbesøg i København” - kr. 207.000 
3. ”Grænselandet og ungdomsuddannelserne” (videreførelse af projektet ”Sydslesvigs 

elevambassadører”) - kr. 1.319.000 
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4. ”Mindretalspædagogik for pædagog- og lærerstuderende” (kursustilbud og udformning 
af artikelsamling) - kr. 290.000 

 
Anders Molt Ipsen gjorde desuden opmærksom på forestående nyvalg til Fællesrådet og bad de 
ansvarlige delegerede om sammen med skolelederne at indkalde til valgmøderne. Han oplyste, at 
institutionslederne er blevet orienteret per brev. Valgene skal afholdes i månederne februar, marts 
eller april måned. 
 

3. Godkendelse af protokollat fra det ordinære fællesrådsmøde den 24. februar 2011 
Oluf Hoppe, Hanved Danske Skoles skolekreds, spurgte ind til fordelingen af 1. klasses elever i 
Flensborg by. Han kunne ikke mindes, at fællesrådsmedlemmerne ved mødet den 24. februar 2011 
havde fået tilstrækkelig information om den planlagte ændring af elevfordelingen, og han undrede 
sig over, at der ikke havde været nogen diskussion om emnet. Direktør Anders Molt Ipsen svarede, 
at den centrale elevfordeling var bestanddel af beslutningsgrundlaget for afstemningen om 
lukningen af Christian Paulsen-Skolen, og at den var blevet nævnt ved møderne om emnet. Han 
understregede elevfordelingens betydning for besparelsen og henviste til sit oplæg ved fællesråds-
mødet den 24. februar 2011 og til bilaget til mødets dagsordenspunkt 6. Begge steder var der blevet 
gjort opmærksom på, at 1. klasses eleverne i Flensborg by fremover bliver fordelt og indskolet på 
baggrund af en central fordelingsbeslutning.  
 
Martin W. R. Küchenthal, Skovlund-Valsbøl Danske Skoles skolekreds, undrede sig over, at der i 
protokollen manglede navnene på fællesrådsmedlemmerne bag to ændringsforslag. Han anmodede 
om, at navnene blev tilføjet. 
 
Harald Boelmann, Duborg-Skolens skolekreds, pegede på konsekvensændringen af vedtægternes § 
13 stk. 5 og bad om en ændring til § 13 stk. 6. 
 
Protokollatet fra fællesrådsmødet den 24. februar 2011 blev efterfølgende godkendt med følgende 
ændringer til dagsordenspunkterne 4 og 6 (ændringer i kursiv skrift): 
 
Dagsordenspunkt 4: 

[…] Silke Weinzierl-Hancke, Uffe-Skolens skolekreds, understregede betydningen af de regionale 
møder som informationsarrangementer forud for fællesrådsmøderne, efterspurgte en skriftlig 
fiksering af kravet om gennemførelse af mindst to regionale fællesrådsmøder og stillede sammen 
med Martin Uldall, Harreslev Danske Skoles skolekreds, Stephanie Andresen og Andreas André 
Pastorff, Lyksborg Danske Skoles skolekreds, Britta Röhl, Medelby Danske Skoles skolekreds, 
Martin W. R. Küchenthal, Skovlund-Valsbøl Danske Skoles skolekreds, og Helmut Neumann og 
Hans Christian Bang, Store Vi Danske Skoles skolekreds, et tilsvarende ændringsforslag. […] 
 
Dagsordenspunkt 6: 

[…] Martin W. R. Küchenthal, Skovlund-Valsbøl Danske Skoles skolekreds, kritiserede antallet af 
emnerne på dagsordenen. Han henviste til lukningen af List Danske Skole og krævede en bedre 
planlægning med mulighed for og tid til en uddybende drøftelse. Han krævede konkrete tal på 
omkostningerne til en samlet flytning af hjælpeskoleklasserne til Gustav Johannsen-Skolen og 
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stillede sammen med Oluf Hoppe, Hanved Danske Skoles skolekreds, forslag om at udskyde 
beslutningen om lukningen af Christian Paulsen-Skolen til næste fællesrådsmøde. […] 
 
Dagsordenspunkt 4:  

[…]  
• Forslag om ændring af § 13 stk. 5 og ændring af sætningen ”Efter Styrelsens 

konstituering kan der efter behov i det enkelte valgområde gennemføres møder for 
Fællesrådets delegerede fra det pågældende valgområde” til ”Efter Styrelsens 
konstituering skal der i det enkelte valgområde gennemføres mindst 2 regionale 
fællesrådsmøder for Fællesrådets delegerede fra det pågældende valgområde”. § 13 
stk. 5 konsekvensrettes til § 13 stk. 6. 

[…] 
• Styrelsens reviderede forslag af 11. februar 2011 om ændring af Skoleforeningens 

vedtægter med ovennævnte ændringer af § 13 stk. 1, § 13 stk. 5 og § 19. § 13 stk. 5 
konsekvensrettes til § 13 stk. 6. 

[…] 
 

4. Skoleforeningens regnskab for finansåret 2010; gennemgang, afstemning 
Direktør Anders Molt Ipsen gav indledningsvis et overblik over præmisser og perspektiv for 
Skoleforeningens aktuelle situation og et indblik i problemstillingerne omkring Skoleforeningens 
nuværende regnskab og kommende års budgetter. Han belyste desuden udviklingen af foreningens 
aktivitetsområder på kort, mellemlang og lang sigt. Informationerne skulle være med til at give en 
bedre forståelse for regnskabet 2010 og de fremlagte budgetberegninger for 2011 og 2012. 
 
Børnetallet på daginstitutionsområdet har i de forløbne år været stærkt stigende, medens 
elevtalsudviklingen har været stabil. Stigningen af børnetallet tillader en tilsvarende 
elevtalsprognose for de næste år. Kommende resultataftaler med den danske stat vil vise, om elev-
talsudviklingen også resulterer i en højere tilskudstildeling, der fra og med 2012 skal foregå efter en 
såkaldt taksameterordning. Skoleforeningen er opsat på at forhandle en stigning i tilskud svarende 
til stigningen i antallet af børn i daginstitutioner og skoler. Som følge af igangsatte besparelses-
initiativer er det samlede antal medarbejdere blevet reduceret. 
 
Budgetlægningen vanskeliggøres af adskillige faktorer og usikkerhedsmomenter omkring den 
fremtidige tilskudstildeling: heriblandt delstatsregeringens kortvarslede reducering af elevtil-
skuddet, forbundsregeringens sene tilsagn om delvis kompensation, usikkerhed omkring kreds-
tilskuddene til elevkørslen, lav fremskrivningsprocent af den danske budgetramme, nedjustering af 
de danske statstilskud i forbindelse med landets genopretningspakke og ændring af reglerne for 
tildelingen af delstatens tilskud til daginstitutionsområdet. 
 
Forbundsregeringens delvise økonomiske udligning af delstatsregeringens brud på ligestillings-
princippet med 3,5 mio. euro sker under henvisning til internationale forpligtelser. Der er foreløbigt 
tale om en engangsbevilling, og der er ingen sikkerhed eller juridisk garanti for, at støtten også ydes 
næste år. Tilkendegivelser fra flere politiske sider viser dog, at Skoleforeningen må have en for-
håbning om tildelingen af tilskuddet i 2012. Til trods for usikkerheden ville det være et forkert 
signal at gennemføre endnu større besparelser. Det gælder om at bevare det politiske og 
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diplomatiske pres, der i 2011 resulterede i udligningstilskuddet, og om at satse på, at det parti-
politiske flertal for ligestilling opnår et parlamentarisk flertal ved det kommende landdagsvalg.  
 
Forhøjelserne af forældrebidrag til daginstitutionerne, af forældrebetalingen til børnehave- og elev-
kørsel og af materialegebyret blev vedtaget i 2010 og slår for første gang helt igennem i 2011. 
Merindtægten medfører en vis budgetmæssig stabilitet. Da de endelige tilskudsbevillinger for 2012 
først offentliggøres i slutningen af 2011, er der usikkerhed om varigheden af effekten. Udviklingen 
skal følges nøje, og taktikken muligvis justeres. Ved overenskomstforhandlingerne med de enkelte 
personalegrupper stiler Skoleforeningen blandt andet mod moderate resultater og en ændring af det 
såkaldte Sydslesvigtillæg til et områdetillæg.  
 
Skoleforeningen har kunnet tiltrække cirka 2,1 mio. euro i tilskud til gennemførelse af op til 30 
energetiske saneringsprojekter på skoler og daginstitutioner. Skoleforeningens egenandel udgør 
cirka 1,4 mio. euro. Saneringerne er del af forbundsregeringens såkaldte konjunkturpakke II, og 
indsatsen er på længere sigt med til at nedbringe driftsudgifterne til varmeforbruget. Skole-
foreningens langtidsstrategi på anlægsområdet sigter mod en reducering af bygningsmassen og 
driftsudgifterne ved afhændelsen af bygninger, som ikke umiddelbart bruges til skole- og dag-
institutionsdrift. I de forløbne år er der blevet solgt 17 bygninger. Den frigjorte kapital er målrettet 
blevet investeret i nye satsningsområder, for eksempel i fællesskolestrategien. Fremtidige salgs-
provenuer bliver blandt andet geninvesteret i Skoleforeningens helhedskoncept for øen Sild.  
 
Silke Weinzierl-Hancke, Uffe-Skolens skolekreds, spurgte ind til planen om omdannelsen af 
Sydslesvigtillægget til et områdetillæg og bad om flere informationer. Martin W. R. Küchenthal, 
Skovlund-Valsbøl Danske Skoles skolekreds, efterspurgte flere oplysninger om Skoleforeningens 
pensionsudgifter og de dertil knyttede beregninger af delstatens tilskud. Han foreslog desuden, at 
direktørens oplæg udsendes som bilag til protokollen. Oluf Hoppe, Hanved Danske Skoles 
skolekreds, anbefalede, at oplægget også bliver del af protokollen. 
 
Direktør Anders Molt Ipsen henviste til eksisterende tillægsordninger i Danmark. Skoleforeningens 
forslag om ændring af Sydslesvigtillægget til et områdetillæg er forelagt fagforeningerne og er del 
af igangværende overenskomstforhandlinger. I beregningen af elevtilskudssatserne indgår 
delstatens udgifter til pensionsordningerne, og de er dermed medregnet i elevtilskuddet til Skole-
foreningen. Skoleforeningen modtager også midler via den danske stat til dækning af med-
arbejdernes pensionsordninger. Fra tysk side har man overvejet at foreslå at fjerne pension-
sudgifterne fra beregningerne af elevtilskudssatserne. Anders Molt Ipsen understregede 
nødvendigheden af først at foretage en nøje definition af ligestilling. Ved et møde med ”Landes-
rechnungshof” havde der været enighed om at granske samtlige præmisser for ligestilling. I den 
forbindelse ville man også se nærmere på Skoleforeningens anlægs- og kørselsudgifter, som udgør 
en stor udgiftspost, og som man i dag ikke tager højde for ved tilskudsberegningerne. Direktøren 
understregede, at Skoleforeningen er interesseret i et konstruktivt samarbejde og skabelsen af et 
sagligt grundlag for tilskudsforhandlingerne i 2013. Med hensyn til udsendelsen af oplægget 
svarede han, at oplægget vil blive tilføjet som bilag til og i hovedpunkter nævnt i protokollen. 
 
Økonomichef Ilka Börner præsenterede regnskabet for finansåret 2010. Ved gennemgangen af 
hovedpunkterne i regnskabet koncentrerede hun sig især på væsentlige afvigelser i forhold til 
budgettet for finansåret 2010. 
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Thede Boysen, Gustav Johannsen-Skolens skolekreds, bad om udlevering af en stillingsoversigt, 
der ville give Fællesrådet bedre overblik over forandringerne i personalesammensætningen. Harald 
Boelmann, Duborg-Skolens skolekreds, efterspurgte en personalestatistik med detaljerede 
oplysninger om fordelingen af personalemidlerne og med informationer om blandt andet alders- og 
kønsfordeling og henviste til en tidligere oplistning af skolechef Uwe Prühs. Martin W. R. 
Küchenthal, Skovlund-Valsbøl Danske Skoles skolekreds, gjorde opmærksom på personale-
strukturen og nævnte i den sammenhæng de stigende pensionsudgifter og deres betydning for 
Skoleforeningens store eventualforpligtelser. 
 
Direktør Anders Molt Ipsen og skolechef Uwe Prühs meddelte samstemmende, at de gerne 
undersøger muligheden for at udarbejde en stillingsoversigt. Direktøren oplyste desuden, at der som 
del af pensionsordningen foretages forsikringsmatematiske opgørelser over pensionsforpligtelserne. 
Oplysninger herom indgår som information til den danske stat. 
 
Petra Bade Bøl/Struktstrup Danske Skoles skolekreds, meddelte, at hun var imponeret over, at 
Skoleforeningens regnskab allerede havde været udarbejdet den 4. februar 2011. Thede Boysen, 
Gustav Johannsen-Skolens skolekreds, understregede, at den danske stedtillægsordning ikke 
umiddelbart kan overføres til Sydslesvig, da den på grund af de generelt lave leveomkostninger i 
Sydslesvig skulle resultere i et fradrag frem for et tillæg. Han foreslog en tilpasset ordning, som 
blandt andet tager højde for de regionale vanskeligheder ved personalerekrutteringen til øerne Før 
og Sild. Kirsten Amendt, Kaj Munk-Skolens skolekreds, spurgte, om Fællesrådet også havde 
medindflydelse på forhandlingerne omkring Sydslesvig- og områdetillægget. 
 
Direktør Anders Molt Ipsen fremhævede, at der stiles imod en aftale om et områdetillæg, der er 
lavere end det nuværende Sydslesvigtillæg. Han henviste til Skoleforeningens vedtægter og gjorde 
opmærksom på, at Styrelsen og Direktionen varetager Skoleforeningens forhandlingskompetence. 
 
Mødelederen bad Fællesrådet stemme om godkendelsen af regnskabet 2010. Regnskabet blev god-
kendt enstemmigt. 
 

5. Skoleforeningens driftsbudget for finansåret 2011 - revideret 
6. Skoleforeningens driftsbudget for finansåret 2012 
Direktør Anders Molt Ipsen henviste indledningsvis til de under dagsordenspunkt 4 fremførte 
forbehold til budgettet for finansåret 2012 og gjorde opmærksom på, at der også for 2012 vil blive 
udarbejdet et revideret budget, når tilskudstallene for 2012 er kendte. 
  
Økonomichef Ilka Börner præsenterede det reviderede driftsbudget for finansåret 2011 og frem-
lagde efterfølgende driftsbudgettet for finansåret 2012. 
 
Harald Boelmann, Duborg-Skolens skolekreds, bad om en forklaring på de reducerede indtægter fra 
forældrebetalingen til buskørsel og de reducerede leje- og varmeindtægter. Oluf Hoppe, Hanved 
Danske Skoles skolekreds, spurgte ind til eventuelle konkrete udmeldinger fra forbundsregeringen 
omkring kompensationen på 3,5 mio. euro. Andreas André Pastorff, Lyksborg Danske Skoles 
skolekreds, bad om en uddybende forklaring på årsagen til, at Skoleforeningens indtægter fra 
bygningssalg er bundne som anlægsmidler. 
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Økonomichef Ilka Börner svarede, at indtægterne fra forældrebetaling til kørselsordningerne var 
lavere end forventet, da mange familier havde fravalgt buskørslen på grund af de forhøjede 
forældrebidrag. Forandringerne i de samlede leje- og varmeindtægter skyldes blandt andet salg af 
bygninger og benyttelsen af lejemål i institutionsøjemed. Formand Per Kristian Gildberg svarede, at 
der ikke foreligger noget konkret tilsagn fra forbundsregeringen om en fortsat betaling af kompen-
sationen. De politiske tegn og tilbagemeldinger tyder dog på, at Skoleforeningen må gå ud fra, at 
kompensationen også betales i 2012. Direktør Anders Molt Ipsen understregede vigtigheden af en 
åben drøftelse af usikkerhedsmomenterne i Skoleforeningens tilskudsgrundlag. Han gentog sin 
tidligere vurdering af sagen, og slog fast, at der ikke eksisterer nogen garanti for, at forbunds-
regeringen på ny yder tilskuddet på 3,5 mio. euro. Han fremhævede samtidigt, at der gøres alt for, at 
kompensationen også betales i 2012. Med hensyn til provenuerne fra bygningssalg pegede Anders 
Molt Ipsen på den danske stats pantret i bygningerne. Skoleforeningen skal søge om tilladelse til 
salg af bygninger og brug af salgsprovenuer. Provenuerne er i de allerfleste tilfælde båndlagt til 
konkrete anlægsopgaver. 
 
Mødeleder Martin Lorenzen bad Fællesrådet stemme om godkendelsen af det reviderede drifts-
budget for finansåret 2011. Det reviderede budget blev godkendt enstemmigt. 
 

7. Regler for elevernes repræsentation 
Næstformand Udo Jessen gjorde kort rede for baggrunden for Styrelsens forslag om oprettelsen af 
en fælles elevrepræsentation. Forslaget er fremkommet på initiativ fra gymnasieeleverne Lennart 
Beeck og Jon Karstoft fra Duborg-Skolen. De foreliggende regler bygger på resultaterne fra 
udvalgsarbejdet og de implementerede høringssvar fra skolerne. 
 
Lennart Beeck præsenterede forslaget og fortalte om dets oprindelse. Forslaget baserer på elevernes 
ønske om at samle elevrådene fra de enkelte skoler i et fælles organ for hele Skoleforeningen. 
Fælleselevrådet skal være med til at styrke elevernes repræsentation og participation, give mulighed 
for at udtale sig overfor skolerne, Fællesrådet, Direktionen og offentligheden og på den måde at 
styrke reformprocessen og demokratiforståelsen. 
 
Kirsten Amendt, Kaj Munk-Skolens skolekreds, spurgte ind til fælleselevrådets sammensætning og 
ville vide, om elevrådsrepræsentanterne i fælleselevrådet kun vælges af og blandt eleverne fra 
fælleskolernes 7.-13. klassetrin. Harald Boelmann, Duborg-Skolens skolekreds, ønskede tillykke 
med det store engagement. Silke Weinzierl-Hancke, Uffe-Skolens skolekreds, roste initiativet og 
lagde op til, at fælleselevrådsrepræsentanternes taleret ved fællesrådsmøderne fastholdes i regel-
sættet for elevrepræsentationen. 
 
Direktør Anders Molt Ipsen bekræftede Kirsten Amendts udsagn og henviste til formuleringen i § 9 
i fælleselevrådets regler for elevernes repræsentation. Lennart Beeck tilføjede, at der er planer om at 
forberede og aktivt at kvalificere elevrådsrepræsentanterne fra 5. og 6. årgang til deltagelsen i elev-
rådsarbejdet i de ældre årgange. Anders Molt Ipsen gjorde opmærksom på, at fælleselevråds-
repræsentanternes taleret er fastholdt i Fællesrådets forretningsorden. Han orienterede om, at 
repræsentanterne fra fælleselevrådet i lighed med repræsentanterne fra Skoleforeningens driftsråd 
bliver inviteret til fællesrådsmøderne og orienteret om taleretten ved fællesrådsmøderne. 
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Oluf Hoppe, Hanved Danske Skoles skolekreds, roste initiativet. Han efterlyste foreningsfaglig 
støtte til elevrepræsentanterne. Martin W. R. Küchenthal, Skovlund-Valsbøl Danske Skoles 
skolekreds, spurgte ind til fælleselevrådets tilknytning til og placering i forhold til den tyske 
elevrepræsentation. 
 
Lennart Beeck oplyste, at der på hver skole vil være en kontaktlærer. Faglig støtte og ekspertise til 
kvalificeringen i elevrådsarbejdet søges blandt andet hos danske og tyske elevsammenslutninger. 
Direktør Anders Molt Ipsen pegede på Skoleforeningens generelle opgave at kvalificere eleverne til 
elevrådsarbejdet og betegnede det som skolevæsenets naturlige opgave at yde konstruktiv hjælp til 
elevrepræsentationen. Lennart Beeck gjorde opmærksom på, at mindretallets skoler tidligere har 
været repræsenteret i ”Landesschülervertretung”, som omsider er blevet erstattet med ét elevråd til 
gymnasieeleverne og ét elevråd til fællesskoleeleverne. Sidstnævnte ville være den overordnede 
elevrepræsentation for Skoleforeningens elever. Men en officiel repræsentation af mindretals-
skolerne er endnu ikke fastholdt i vedtægterne for ”Landesschülervertretung der Gemeinschafts-
schulen Schleswig-Holstein”. Anders Molt Ipsen satsede på, at et alternativt regeringsflertal efter 
næste landdagsvalg foruden ligestillingen i elevtilskuddet også resulterer i, at Skoleforeningens 
elevråd får officiel status som medlem af den tyske elevrepræsentation. 
 
Mødelederen satte Styrelsens forslag til afstemning. Forslaget blev vedtaget enstemmigt. 
 

8. Forældrebetaling elevkørsel 
Direktør Anders Molt Ipsen berettede kort om anledningen til fremsættelsen af forslaget. 
Fællesrådet opfordres til at træffe en principiel beslutning om, at Skoleforeningen fremover følger 
de betalingsordninger, der anvendes for elever på 1.-10 klassetrin i den offentlige skole i amterne 
Slesvig-Flensborg, Rendsborg-Egernførde og Nordfrisland. Forslaget er af afgørende betydning for 
kommende tilskudsforhandlinger i amterne. Desværre er betalingssatserne forskellige fra amt til 
amt. Satserne for Slesvig-Flensborg amt foreligger, satserne for Rendsborg-Egernførde amt og for 
Nordfrisland amt er endnu ikke fastlagt. Anders Molt Ipsen henviste til bilaget til dagsordens-
punktet og bad Fællesrådet være opmærksom på forskellene i ordningerne. Han gjorde især 
opmærksom på, at Skoleforeningen ikke tilbyder buskort til elever i Slesvig-Flensborg amt, der har 
mindre afstand til skole end to eller fire kilometer. 
 
Mette Sunesen, Jes Kruse-Skolens skolekreds, spurgte, om amternes buskort kun gælder for kørslen 
til og fra skolen, og hvorvidt kortene indebærer samme kørselsrettigheder for både danske og tyske 
skoleelever. Silke Weinzierl-Hancke, Uffe-Skolens skolekreds, ville høre nærmere om buskortenes 
gyldighed ved amtsgrænseoverskridende buskørsel, for eksempel mellem Tønning og Slesvig. Hun 
var bekymret for, at familier i landdistrikterne på grund af større afstande mellem hjem og skole 
ville komme til at betale den største regning. Oluf Hoppe, Hanved Danske Skoles skolekreds, 
ønskede at vide, om Skoleforeningens udmelding om at fravælge den offentlige transport er et 
pressionsmiddel eller et realistisk alternativ til de eksisterende kørselsaftaler. Han stillede desuden 
spørgsmål om Fællesrådets medindflydelse ved en eventuel afgørelse. Wolfram Schmidt, Jes Kruse-
Skolens skolekreds, refererede til et socialdemokratisk landdagsoplæg til ens behandling af eleverne 
i gymnasieoverbygningen og ved enhedsskolerne i hele Slesvig-Holsten og fremhævede betyd-
ningen af det kommende landdagsvalg. Kirsten Amendt, Kaj Munk-Skolens skolekreds, spurgte ind 
til reglerne for søskendemoderationen for familier med børn på 1.-10. klassetrin og i 11.-13. årgang. 
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Kørselsleder Henning Wietz bekræftede, at buskortene omfatter de samme rettigheder for danske og 
tyske elever. I Slesvig-Flensborg amt giver buskortet fri bevægelighed i hele amtet også i ferietiden, 
medens det i Rendsborg-Egernførde amt og i Nordfrisland amt kun gælder for buskørslen fra hjem 
til skole og retur. Han fremhævede, at betalingssatserne fastlægges af amterne, og at børn med 
behov for amtsgrænseoverskridende buskørsel kun betaler satsen for buskort i bopælsamtet. 
Direktør Anders Molt Ipsen understregede, at den økonomiske side af amternes forskellige 
ordninger ville blive gransket ud fra en økonomisk og politisk betragtning, så snart samtlige detaljer 
foreligger. Når det skulle vise sig, at der betales for meget i forhold til modydelsen, ville Skole-
foreningen overveje at melde sig ud af ordningen. Styrelsen har ansvaret for Skoleforeningens 
driftsøkonomi, og afgørelsen vil derfor i givet fald blive truffet af Styrelsen. Styrelsens aktuelle 
forslag om en principbeslutning ændrer ikke ved størrelsen af de eksisterende forældrebidrag for 
befordringen af elever i gymnasieoverbygningen. Henning Wietz gjorde opmærksom på, at børn i 
11.-13. årgang ikke medregnes ved beregningen af søskendemoderationen. 
 
Mødelederen bad forsamlingen om at stemme om Styrelsens forslag. De stemmeberettigede 
delegerede vedtog forslaget med stort flertal. Fem delegerede afholdt sig fra at stemme. 
 

9. Redegørelse for kommende anlægsopgave 
Direktør Anders Molt Ipsen berettede om Skoleforeningens kommende store anlægsopgaver: om- 
og udbygningen af både Jaruplund Højskole og Gustav Johannsen-Skolen og realiseringen af 
helhedskonceptet for øen Sild. 
 

10. Eventuelt 
Martin W. R. Küchenthal, Skovlund-Valsbøl Danske Skoles skolekreds, henviste til tidligere 
institutionslukninger og refererede til forrige fællesrådsmøde og beslutningen om lukning af 
Christian Paulsen-Skolen. Han accepterede afgørelserne, følte sig dog utilpas ved at vedtage ned-
læggelsen af en institution i løbet af ét enkelt møde. Fællesrådet burde have mulighed for en mere 
uddybende drøftelse af lukningsplaner og udveksling af holdninger. Han kritiserede informations-
vejene og orienteringen om lukningsplanerne i Flensborg Avis. Han anmodede om, at Fællesrådet 
udelukker, at vedtagelsen af institutionslukninger sker ved ét enkelt møde. Harald Boelmann, 
Duborg-Skolens skolekreds, krævede en tidligere udsendelse af alle informationer og gentog kravet 
om offentliggørelse af dagsordener og referater fra styrelsesmøderne. Jörn Fischer, Hans Helgesen-
Skolens skolekreds, støttede op om Martin W. R. Küchenthals anmodning om gennemførelse af 
flere møder. Dirk Daetz, Duborg-Skolens skolekreds, fremhævede betydningen af de regionale 
fællesrådsmøder og understregede det positive i muligheden for drøftelse i et mindre forum. De 
fleste delegerede havde allerede flere måneder inden selve afgørelsen kunnet finde frem til egne 
holdninger. Han tvivlede på behovet for to eller flere møder og gjorde opmærksom på, at kravet om 
en generel gennemførelse af mindst to møder ellers også burde gælde for andre vigtige emner. 
Diskussionerne skulle først og fremmest foregå ved de regionale møder, afgørelserne skulle træffes 
ved fællesrådsmøderne. Petra Bade Bøl/Struktstrup Danske Skoles skolekreds, fortalte, at hun ved 
forrige møde havde haft fornemmelsen af at have deltaget i to møder om emnet: ét regionalt og ét 
stort fællesrådsmøde. Takket være oplysningerne og Direktionens og Styrelsens svar på 
spørgsmålene havde hun følt sig i stand til at belyse sagen fra alle sider. Hun gjorde opmærksom på, 
at forslaget om lukningen af Christian Paulsen-Skolen havde været offentliggjort i IDA-forummet 
forud for avisdækningen. 
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Formand Per Kristian Gildberg beklagede, at nogen skulle have følt sig dårligt orienteret. Han 
beskrev behandlingsprocessen: den tidlige orientering via og diskussion i Fællesrådets IDA-forum, 
afholdelsen af møder med alle implicerede parter, de regionale fællesrådsmøder og den endelige 
afgørelse i Fællesrådet. Formanden pegede på afstemningsresultatet og satte spørgsmålstegn ved 
effekten af gennemførelsen af flere fællesrådsmøder. Næstformand Udo Jessen gjorde opmærksom 
på muligheden for afholdelsen af flere fællesrådsmøder, og henviste til ændringsforslaget ved sidste 
fællesrådsmøde. Han bad om at acceptere Fællesrådets demokratiske afgørelse og afvisning af ud-
skydningen til næste møde.  
 
 
Formanden takkede Martin Lorenzen for mødeledelsen og Oksevejens Skole for at huse fællesråds-
mødet. Fællesrådet afsluttede mødet med sangen ”Nu er dagen fuld af sang”. 
 
 
Mødet sluttede klokken 22.00. 
 
 
 
   
  Formand Per Kristian Gildberg 
 
 
   
  Næstformand Udo Jessen 
 
 
   
  Protokolfører Philipp Micha 


