
 

 
Flensborg, 05.12.2019 

Protokollat over Skoleforeningens ekstraordinære fællesrådsmøde  
onsdag den 4. december 2019 på Jaruplund Højskole 
  
 
Mødet var indkaldt med følgende dagsorden: 
 

 
1. Valg af mødeleder og protokolfører 
2. Meddelelser 
3. Godkendelse af protokollat fra det ordinære fællesrådsmøde den 26. september 2019  

4. De af fagforeningerne for pædagoger, lærere, skoleledere og gymnasielærere, der senest den 
29.11. kl. 9.00 har fremsendt spørgsmål og kommentarer til Moos-Bjerre tildeles taleret til 
fremlæggelse og drøftelse af disse spørgsmål og kommentarer med Moos-Bjerre 

5. Drøftelse og godkendelse af den eksterne undersøgelse 
6. Gruppedrøftelser af forslagene til nye indtægter og besparelser 
 

 

Deltagere: 
I mødet deltog 43 stemmeberettigede fællesrådsmedlemmer, gæster og repræsentanter for lønnede 
medarbejdere, i alt 81 personer. 
 

Sangen ”Barndommens land” blev sunget, akkompagneret af Eberhard von Oettingen på guitar.  

 
Formand Udo Jessen byder alle deltagere velkommen til det ekstraordinære fællesrådsmødet på 
Jaruplund Højskole. Han byder også velkommen til diverse gæster, bl.a. SSFs nye formand, Gitte 
Hougaard-Werner. 
 
Formanden fortæller, at de, der har fulgt med i Flensborg Avis og på de sociale medier, kan få det 
indtryk, at Skoleforeningen agerer useriøst og at de ansatte, især lærerne, er nogle dovne mennesker, 
der har skyld i den økonomiske situation. Formanden fortsætter med at slå fast, at dette ikke er 
tilfældet. Det daglige arbejde i alle afdelinger og på alle institutioner er højt værdsat og Skoleforeningen 
har et godt fagligt og pædagogisk niveau. Det gælder om at tage afstand fra de populistiske 
syndebukudtalelser der er kommet. Styrelsen og Direktionen har stor respekt for det arbejde der 
udføres dagligt af alle medarbejdere og det er vigtigt at beskytte lærerene og gymnasielærerne, der 
føler sig hængt ud. Skoleforeningen skal spare og da vi lever af offentlige midler, forventer 
tilskudsgiverne en sammenlignelighed, hvor det er muligt og der skal tages fat der, hvor der er store 
forskelle. Styrelsen er overbevist om, at der kan findes løsninger på tværs af holdninger via gensidig 
respekt, dialog og tillidsfuldt samarbejde. 
 
1. Valg af mødeleder og protokolfører 
Formand Udo Jessen foreslår på Styrelsens vegne Tom Petersen til mødeleder og Helle Feder-Hoffmann 
til protokolfører. De foreslåede vælges enstemmigt. 
 

Mødeleder Tom Petersen takker for valget og konstater mødets lovlighed. 
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2. Meddelelser 
Direktør Lars Kofoed-Jensen får ordet og slår fast, at den eksterne undersøgelse kun er af økonomisk 
karakter. Det er vigtigt at påpege, at skylden for de økonomiske udfordringer ikke ligger hos enkelte 
personalegrupper, som er forsøgt gjort til syndebukke i debatten. Der er økonomiske udfordringer hos 
Skoleforeningen, lige som hos andre offentligt finansierede, og så må tiden vise, om vi via dialog med 
fagforeningerne kan komme videre. Det er også vigtigt at påpege, at undersøgelsen ikke er udløst af 
utilfredshed med Skoleforeningens medarbejdere. Der er stor tilfredshed med de ansattes 
arbejdsindsats som er vigtigt at huske i de kommende diskussioner. Vi må ikke glemme at anerkende 
vores ansatte for deres arbejde. Anerkendelsen får ikke de økonomiske problemer til at forsvinde, men 
den er vigtig for de, der lægger liv og sjæl i vores børns fremtid.  
 
Mødelederen giver ordet til formand for Driftsrådet, Kristina Sukatus: 
På vegne af Driftsrådet ytrer Kristina Sukatus stor undren over, at Driftsrådet, til trods for flere 
henvendelser, ikke er taget med på råd i forbindelse med udarbejdelsen af den eksterne rapport fra 
Moos-Bjerre. Driftsrådet ville gerne have haft muligheden for at byde ind med deres know-how om 
Skoleforeningen som organisation, men da de blev kontaktet umiddelbart inden udgivelsen af de 
foreløbige resultater kunne de ikke bidrage med den nødvendige viden til at opkvalificere 
undersøgelsen. 
 
3. Godkendelse af protokollat fra det ordinære fællesrådsmøde den 26. september 2019 
Der er ingen kommentarer til protokollatet og det bliver derfor enstemmigt godkendt. 
 
4. De af fagforeningerne for pædagoger, lærere, skoleledere og gymnasielærere, der senest den 29.11. 
kl. 9.00 har fremsendt spørgsmål og kommentarer til Moos-Bjerre tildeles taleret til fremlæggelse og 
drøftelse af disse spørgsmål og kommentarer med Moos-Bjerre  
Da der ikke er fremsendt spørgsmål eller kommentarer bortfalder punkt 4. 
 
5. Drøftelse og godkendelse af den eksterne undersøgelse 
Mødeleder Tom Petersen giver talerstolen fri til kommentarer  
 
Gabriele Brix, Læk Danske Skole: På vegne af følgegruppen, opfordrer hun alle til at godkende 
rapporten, der udelukkende er en økonomisk undersøgelse, også selvom man måske ikke er tilfreds med 
resultatet.  
 
Michael Moos Bjerre takker for ordet og kommer med en kort opfølgning på undersøgelsen inden for 
følgende punkter: Skoleforeningens handlepligt, egenkapital, likviditet og lærernes arbejdstid. 
Skoleforeningen havde en EK på 63,50 mio. € i 2018 – det lyder af meget, men det er det ikke, da en stor 
del af EK udgøres af bygninger. Disse aktiver er værdifulde men de er svære at omsætte hurtigt til 
midler. Kun små 10 mio. € er tilgængelig EK. Skoleforeningens likviditetsgrad ligger på 43 % i 2018, mens 
den i 2014 lå på 146 %. Foreningen har en vis sikkerhed for indtægter fra Kiel og København, men 
likviditeten er problematisk.  
Lærernes undervisningstid er blevet diskuteret meget i Flensborg Avis. Bl.a. er der blevet nævnt, at der 
er fejl i sammenligningerne. Moos-Bjerre uddyber, at de har brugt medianen for undervisningstiden i DK 
og ikke gennemsnittet. Medianen ligger på 46,5 % mens gennemsnittet er på 47 %. Forskellen i 
undervisningstallet er 108,2 timer. 
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Sammenligningen tager heller ikke højde for lejrskoler. I de artikler, der er skrevet i avisen, forudsættes, 
at alle lærere er på lejrskole hvert år. I Danmark er ca. hver 5. lærer på lejrskole hvert år, mens det er 
højt regnet hver 2. i Sydslesvig, så disse tal burde også korrigeres, hvis de skal medregnes. 
Udfordringen med at sammenligne de to tal er, at der ikke foreligger en sammenligningsopgørelse. Dvs. 
man bliver nødt til selv at opstille nogle modeller. 
I Skoleforeningen har vi de klassiske undervisningstimer, men disse findes ikke nutidigt i Danmark (det 
blev ændret i 2013, hvor timetallet var 653 årligt).  
I rapporten er der brugt et bruttotal på 780,4 timer for Danmark og der er opgjort et kunstigt højt 
undervisningstal for Skoleforeningen. Grunden til, at det er kunstigt højt er, at de har pillet en del lærere 
ud, der har en meget lav undervisningstid. Dette er gjort for at forskellen ikke skulle blive for høj. 
Derfor ligger tallet på 672 timer for Skoleforeningen. Det helt korrekte tal, hvor alle er medregnet ligger 
på kun 642 timer.  
Sammenligningen kan beregnes på 4 forskellige måder, men alle ligger mellem 10 % og 20 %.  
Model 1: Timetallet fra 2013 opregnes med 2 ugentlige klokketimer i henhold til folkeskolereformen, så 
underviser de mellem 11 %-14 % mere.  
Model 2: Finansministeriet har krævet en 10 % stigning af undervisningen. Dette medfører en forskel på 
12 %. 
Model 3: OECD, der har lavet nationale sammenligninger har udregnet stigningen i undervisningstiden i 
Danmark og afhængig af, hvordan den bruges, ligger forskellen på 15 %-20 %. 
Model 4: Vi kender de 780,4 klokketimer og vi ved de indeholder understøttende undervisning og 
udvidet undervisning, dette korrigeres med nogle standardtal og de lander mellem 10 % og 13 %. 
 
Michael Moos-Bjerre giver ordet frit til spørgsmål. 
 
Inga Kayser, Askfelt Danske Skole, vil gerne vide, om de tal der bruges afspejler den aktuelle situation 
efter de nye overenskomster med den ekstra undervisningstime. 
 
Michael Moos-Bjerre bekræfter, at det er 2019/20 tal, der er brugt i rapporten. 
 
Jens-Søren Jess, Duborg Skolen, vil gerne vide, om vi får det på skrift. 
 
Michael Moos-Bjerre siger, at udregninger og flere detaljer stilles til rådighed. 
 
Thede Boysen, Duborg Skolen: Hvor stort er det delta (forklares som gabet mellem indtægt og udgift) for 
2020, 2021 og 2022? 
 
Michael Moos-Bjerre: Vi har skønnet os frem til 2020 og har vurderet, at der kommer til at mangle 1,1 
mio. € i år og næste år et sted mellem 300.000 og 400.000 € hvis der ikke er noget, der ændrer sig. 
 
Jens- Søren Jess, Duborg Skolen: Vi regner med et underskud på 1,1 mio. € i år og 300-400.000 € næste 
år. Han mener at have hørt noget med 3,5 mio. € på et tidspunkt. Enten har jeg 1,1 mio. € i underskud 
eller så har jeg 3,5 mio. €. 
 
Michael Moos-Bjerre: Det er den akkumulerede sum, som vil være det samlede træk på 
Skoleforeningens egenkapital. Årets resultat 2019 vil være et forventet underskud på 1,1 mio. €. 
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Mødeleder Tom Petersen sætter rapporten til afstemning og lægger vægt på, at det er en godkendelse 
af selve opgaven, ikke rapportens indhold. Rapporten godkendes enstemmigt. 
 
6. Gruppedrøftelser af forslagene til nye indtægter og besparelser 
Mødeleder Tom Petersen suspenderer mødet kl. 20.00 og giver ordet videre. 
 
Direktør Lars Kofoed-Jensen beder fællesrådets medlemmer gå ud i de grupper, de er blevet inddelt i for 
at diskutere resultatet. Løsningsforslag skrives ned og afleveres. Disse kigges på af følgegruppen og 
styrelsen på et møde den 16. januar 2020 og vil føre til beslutningsoplæg til et ekstraordinært 
fællesrådsmøde i februar 2020.  
 
Mødeleder Tom Petersen genoptager formelt det suspenderede fællesrådsmøde kl. 21.02 og 
konkluderer, at der ikke er flere punkter på dagsordenen. Han takker for et godt møde. 
 
Formand Udo Jessen takker mødelederen og ser frem til en livlig diskussion ved næste møde. 
 
Som afslutning synges ”Go’ nu nat” kl. 21.06. 
 
 
 
Sign. Udo Jessen (formand)  
   
Sign. Birgit Jürgensen-Schumacher (næstformand)  
 
Sign. Helle Feder-Hoffmann (protokolfører)  
   
 


