
Til 

Styrelsen  

Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. 

Stuhrsallee 22 

24937  Flensburg 

 

        Kobbermølle den 1. juni 2020 

Indstilling til Styrelsen 

Indstilling til Styrelsen iht. vedtægternes § 12 stk. 2 (dagsordenspunkt til afgørelse) hhv. iht. 

vedtægternes § 12 stk. 1 (indkaldelse til ekstraordinært fællesrådsmøde). 

Der søges om at sætte følgende emne til beslutning på dagsordenen til fællesrådsmødet den 

16.06.2020 (alternativt indkaldelse til et ekstraordinært fællesrådsmøde): 

 

1. Fællesrådet opfordrer Styrelsen at indstille flytningen af eleverne fra Kobbermølle Danske 

Skole til Harreslev Danske Skole fra skoleåret 20/ 21. 

2. Flytningen af eleverne skal først ske, når udvidelsen af Harreslev Danske Skole er klar efter 

den planlagte ombygning. 

 

Begrundelse: 

Fællesrådet besluttede den 18. feb. 2020 at sammenlægge Kobbermølle Danske Skole med 

Harreslev Danske Skole fra skoleåret 20/ 21. 

 

1. I følge beslutningsgrundlaget ”tager budgettet udgangspunkt i, at der er tale om to 

adskilte matrikler”. Fællesrådet måtte altså gå ud fra, at fortsat skoledrift i Kobbermølle ville 

være muligt efter sammenlægningen. 

 

2. Det blev besluttet, at ”Skoleåret 20/ 21 skulle planlægges i fælleskab mellem de to 

nuværende samarbejdsråd...” og at de ”i fælleskab [skal] finde ud af, hvordan man fordeler 

den plads og de resurser, man har, mest hensigtsmæssigt.” 

I perioden fra den 19. februar -12. maj blev der ikke afholdt et eneste fælles møde mellem 

de to samarbejdsråd, som det forlanges ifølge Fællesrådets beslutning. Det første fælles 

møde med samarbejdsrådene fra begge skoler fandt sted den 13. maj. Allerede den 5. maj 

blev det skriftligt udmeldt fra skoleforeningen til alle forældre, at ”på grund af 

timetildelingen kan der kun være daglig undervisning ét sted, Harreslev Skole”.  



Direktionen har ikke levnet mulighed for, at der ”tænkes i en proces, hvor de to skolers 

samarbejdsråd spiller en væsentlig rolle i at få skolerne til at vokse sammen som én skole” 

som det blev fremlagt i beslutningsoplægget. 

 

3. Direktionen gav udtryk for, at eleverne ikke skulle flyttes før en udvidelse i Harreslev stod 

klar.  

I det udsendte beslutningsoplæg hedder det ”den nuværende situation, hvor Harreslev 

Danske Skole er fyldt op, og vi arbejder på en udvidelse, gør det dog næppe muligt at samle 

alle elever på et sted, før denne udvidelse står færdig”. 

Alligevel er det nu bestemt, at alle Kobbermølle Skoles elever skal flyttes til Harreslev Danske 

Skole lige efter sommerferien. 

 

Vi konkluderer hermed at direktionen har forbigået Fællesrådet, Skoleforeningens øverste 

organ. Direktionen har ikke gennemført beslutningen fra den 18. feb. efter hensigten. 

 

 

 

Antje Rode 

Bodil Daetz-Wiesner 

Gregor Hübner 

Imke Nissen 

Inga Kayser 

Mareike Federmann 

Nicolaj Røm Skyum 

Stefan Kloppenburg 

Thede Boysen 

Åse Jørgensen 

 


