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Protokollat 
over styrelsesmødet torsdag den 25. april 2019 kl. 18.00 på Christian Paulsen-Skolen 
 
Til stede: Thomas Weinschenk, Joern Radzio, Michaela Bumann, Michael Otten, Michael Sørensen, 
Udo Jessen, Lars Petersen, Birgit Jürgensen-Schumacher, Jørgen Jensen Hahn, Lars Kofoed-Jensen, 
Uwe Prühs, Olaf Runz, Petra von Oettingen, Linda Skrydstrup, Eberhard von Oettingen, Ilka Börner, 
Dirk Clausen, Daniel Dürkop og konsul Henrik Hansen 
 
Afbud: Søren Harnow Klausen, Jens-Søren Jess, Oluf Hoppe  
 
Protokolfører: Sabine Oetzmann 
 
Dagsorden: 
 

1.      Spørgetid 
2.      Godkendelse af den åbne del af protokollatet fra styrelsesmødet den 21. marts 2019 
3.      Digitalisering 
         a. Pædagogisk IT-strategi 
         b. Hardwarestrategi for skoleområdet 
         c. Hvordan går det videre. Møde i digitaliseringsudvalget efter påske 
4.      Mindretal på efterskole 
5.      SydslesvigCrew 
6.      Meddelelser  
7.      Eventuelt 

 
 
Udo Jessen bød velkommen. 
 
Lars Petersen valgtes til ordstyrer. 
 
1. Spørgetid 
Der var ingen spørgsmål. 
 
Dagsordenspunkter til orientering og evt. beslutning 
 
2. Godkendelse af den åbne del af protokollatet fra styrelsesmødet den 21. marts 2019 
Det udsendte protokollat blev enstemmigt godkendt. 
 
3. Digitalisering 
    a) Pædagogisk IT-strategi 
Lars Kofoed gennemgik og kommenterede det udsendte bilag. Der skal ikke besluttes noget nu, 
oplægget er en orientering om, hvor arbejdsgruppen er nu. Senere skal Fællesrådet inddrages. 
Hovedmodtagerne er hovedsagligt vores personale, der skal arbejde med det. Især de første afsnit 
må også være forståeligt for dem uden pædagogisk tilgang. 
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    b) Hardwarestrategi 
    c) Hvordan går det videre? Møde i digitaliseringsudvalget efter påske 
Lars Kofoed gennemgik og kommenterede det udsendte bilag. Der er ingen beslutninger truffet 
endnu. Udvalget under Styrelsen vil blive inviteret til et møde for at drøfte de næste skridt inden det 
går videre i en høringsfase. 
 
Styrelsesmedlemmerne tog oplægget til efterretning. 
 
4. Mindretal på efterskole 
Eberhard von Oettingen gennemgik og kommenterede det udsendte bilag. I 2019/20 skal alle 7. 
klasser på en efterskole og en drøm ville være, at have 2 danske elever i 10. årgang på alle 
fællesskoler. 
 
Lars Petersen konstaterede, at der ikke var brugt særlig mange midler endnu og spurgte, hvornår de 
skal være brugt. 
 
Eberhard von Oettingen svarede, at man havde regnet med flere frivillige elever i 10. årgang. 
Resterende midler vil gå til mindretal på efterskole. 
 
Lars Kofoed supplerede med, at der er et formål, hvad pengene skal bruges til. Andre formål må 
aftales med Sydslesvigudvalget. 
 
5. SydslesvigCrew 
Eberhard von Oettingen henviste til det udsendte bilag og gennemgik og kommenterede det. Pt. er 
SydslesvigCrew på Knivsbjerg til seminar. Besøgstallene i 2018 er en super succes og en styrke for 
hele mindretallet. SydslesvigCrew indgår aktiv i planlægningen af UngGenforening 2020 og i årets 
friluftsmøder i Flensborg, Slesvig og Tønning. Ministeriet i Kiel har hørt om projektet og vil gerne 
informeres nærmere.  
 
Udo Jessen udtrykte sin glæde over de mange, aktive elever i SydslesvigCrew og deres engagement 
og at tallene for efterskoleophold taler for sig selv. 
 
6. Meddelelser 
Udo Jessen meddelte, at  

 han, sammen med en formand fra en tysk forening, af journalistforbundet var inviteret til et 
møde, hvor han skulle forholde sig til, hvorfor vi modtager tilskud. 
 

 
Lars Kofoed meddelte, at 

 der lige før og lige efter påske havde været møder i følgegruppen ang. den eksterne 
undersøgelse. Gruppen er nået frem til, hvilke fem firmaer vi skal spørge og, hvad vi skal sende 
som opdrag. Der havde været en god dialog i gruppen og man havde nået at tale om, hvad der er 
vigtigst at få ekstern hjælp til. Vi håber at kunne få oplægget afsted i næste uge og håber på 
omkring slutningen af maj at vide, hvem der skal lave undersøgelsen. Lars Kofoed gik ikke ud fra, 
at der foreligger et resultat inden efterårets fællesrådsmøde,så muligvis skal der indkaldes til et 
ekstraordinært fællesrådsmøde 

 
7. Eventuelt 
Petra von Oettingen mindede om, at indvielsen af Nibøl Daginstitution finder sted den 11. maj 2019. 
Alle styrelsesmedlemmer er velkomne.  
 
Formanden sluttede mødet. 


