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Protokollat 
over styrelsesmødet mandag den 23. september 2019 kl. 18.00 på Christian Paulsen-Skolen 
 
Til stede: Joern Radzio, Jens-Søren Jess, Oluf Hoppe, Michaela Bumann, Michael Sørensen, Udo 
Jessen, Lars Petersen, Birgit Jürgensen-Schumacher, Anne Hahn Rümpler, Lars Kofoed-Jensen, Uwe 
Prühs, Olaf Runz, Petra von Oettingen, Linda Skrydstrup, Eberhard von Oettingen, Ilka Börner, Dirk 
Clausen, Daniel Dürkop  
 
Afbud: Maike Jürgensen-Hansen, Søren Harnow Klausen, Michael Otten 
 
Protokolfører: Sabine Oetzmann 
 
Dagsorden: 
 

1.      Spørgetid 
2.      Oplæg om ”Bliv klog på kost og sprog” ved dagtilbudsleder Helle Witt-Nommensen og 
          konsulent Solveig Bendorff 
3.      Skoleforeningens repræsentanter i udvalg og bestyrelser 
4.      Meddelelser 
5.      Eventuelt 

 
 
Udo Jessen bød velkommen. 
 
Lars Petersen valgtes til ordstyrer. 
 
1. Spørgetid 
Stefan Rosenlund, forælder til et barn i Lyksborg Børnehave, føler, at der bliver talt for meget tysk 
blandt forældrene i sit barns institution og at der i det hele taget findes for mange tyskere i 
Skoleforeningens institutioner og efterlyste sanktioner. 
 
Udo Jessen svarede, at hvis man går ind i det danske mindretal ser vi ikke på, om forældrene taler 
dansk endnu. Vi har mange forventninger, men kan ikke tvinge nogen. Skoleforeningen tilbyder en 
del sprogkurser, som er godt besøgt. Skoleforeningen har en klar politik og er i gang med en proces, 
hvor vi vil gøre brugerne klart, hvor vigtigt det er at lære dansk. 
 
Lars Kofoed supplerede med, at Skoleforeningen har strammet op på to punkter. Der er gjort meget 
ud af optagelsessamtalerne og Fællesrådet har ang. sprogpolitikken truffet en beslutning om, hvilke 
forventninger de har til de politisk valgte og de ansatte. 
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Petra von Oettingen tilbød Stefan Rosenlund at komme til et samarbejdsrådsmøde om ca. 3 måneder 
og drøfte nogle forventninger, når han bedre kender til Skoleforeningens arbejde.  
 
Dagsordenspunkter til orientering og evt. beslutning 
 
2. Oplæg om ”Bliv klog på kost og sprog” ved dagtilbudsleder Helle Witt-Nommensen og konsulent 
Solveig Bendorff 
Helle Witt-Nommensen og Solveig Bendorff orienterede styrelsesmedlemmerne ved hjælp af en 
Power Point om ”Bliv klog på kost og sprog” og svarede herefter på spørgsmål fra forsamlingen.  
 
Oplægget vedlægges som bilag til protokollen. 
 
3. Skoleforeningens repræsentanter i udvalg og bestyrelser 
Udo Jessen bad om, at dagsordenspunktet udskydes, så alle styrelsesmedlemmer kan være med. 
 
Ordstyreren bad styrelsesmedlemmerne hver især om at finde ud af, hvilke udvalg der muligvis skal 
nedlægges. Dagsordenspunktet tages op til fornyet drøftelse på et kommende styrelsesmøde. 
 
4. Meddelelser 
Udo meddelte, at 

 han den 31. august 2019 havde deltaget i festaftenen i forbindelse med 100 året for 
feriebørnrejser. En fantastisk aften med gode historier 

 Dronningens besøg i Sydslesvig i dagene 3. – 6. september 2019 havde været en succes 

 Sydslesvigudvalget havde været på en intro-tur den 12. – 13. september 2019, hvor de bl.a. 
havde besøgt Harreslev Danske Skole, Harreslev Børne- og Ungdomshus og Harreslevløkke 
Daginstitution 

 han havde deltaget i Vesterleds årsmøde den 14. september 2019. Et godt møde med gode 
beretninger. 

 
Lars Kofoed meddelte, at 

 han havde deltaget i SSWs Landsmøde den 14. september 2019. Man er med SSW i dialog om 
den påtænkte afskaffelse af forældrebidrag til transport. 
 

5. Eventuelt 
Udo meddelte, at der via Doodle udsendes forslag til mødedatoer med SdUs Styrelse og SSFs 
forretningsudvalg. 
 
Udo Jessen meddelte, at ”Tag der deutschen Einheit” festligholdes i Kiel i dagene 2. og 3. oktober 
2019. Ingen af styrelsesmedlemmerne har mulighed for at deltage. 
 
Udo Jessen meddelte, at han på Skoleforeningens vegne deltager i Folketingsturen den 14. – 16. 
november 20119. 
 
 
Formanden lukkede mødet. 
 
 
  


