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Protokollat 
over styrelsesmødet tirsdag den 23. marts 2021 kl. 18.30 på Jaruplund Højskole  
 
Til stede: Michael Kiel, Søren Harnow Klausen, Marie Werngreen, Maureen Hölzl, Mats Rosenbaum, 
Gunnlaugur Karlsson, Moritz Butz, Udo Jessen, Andrea Heimrath, Anne Hahn-Ruempler, Lars Kofoed-
Jensen, Petra von Oettingen, Eberhard von Oettingen, Solveig Bendorff, Ilka Börner, Daniel Dürkop  
 
Deltaget virtuelt: Paul Salwik, Troels Kaysen, Olaf Runz 
 
Afbud: Jesper Andersen 
 
Protokolfører: Sabine Oetzmann 
 
Dagsorden: 
 

1.     Meddelelser 
2.     Et kig på mål for læringsmiljøer i dagtilbud ved Solveig Bendorff 
3.     Regnskab og budget – opsamling på generelle spørgsmål 
4.     Eventuelle spørgsmål fra avisen 

       5.     Godkendelse af den åbne del af protokollatet fra styrelsesmødet den 18. februar 2021 
      
 

Udo Jessen bød velkommen. 
 
Dagsordenspunkter til orientering og evt. beslutning 
 
1. Meddelelser 
Der var ingen meddelelser. 
 
2. Et kig på læringsmiljøer i dagtilbud ved Solveig Bendorff 
Solveig Bendorff informerede ved hjælp af en power point-præsentation om læringsmiljøer i 
dagtilbud. Præsentationen vedlægges som bilag til protokollen. 
 
Moritz Butz spurgte ang. evaluering, om den finder sted som selvevaluering, eller om der ind i 
mellem kommer hjælp udefra.  
 
Solveig Bendorff svarede, at de jævnligt kommer i dagtilbuddene, hvor de kigger i skemaerne og 
hører, hvad der er gang i. 
 
Moritz Butz spurgte, om de 6 læreplanstemaer er fastlagt, eller om det er en dynamisk proces. 
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Solveig Bendorff svarede, at der er sammensat et team læreplan, hvor hver især har en stor 
ekspertise, men emnerne er lovdefineret. 
 
Andrea Heimrath spurgte, om emnet hænger sammen med den udstilling, som blev arrangeret på A. 
P. Møller Skolen for nogle år siden. 
 
Solveig svarede, at alle arbejder ud fra de samme forudsætninger, men dukker forskelligt op i de 
enkelte dagtilbud. Udstillingen på A. P. Møller Skolen vaar en måde at kombinere evaluering og 
præsentation på. 
 
3. Regnskab og budget – opsamling på generelle spørgsmål 
Lars Kofoed udtalte, at han havde forventet flere spørgsmål på de regionale fællesrådsmøder. Det, 
som også var kommet i offentligheden var, at man skelede lidt til vores overskud. Lars Kofoed viste 
en planche ang. underskud/overskud over de seneste år, som han gennemgik og kommenterede. I 
2020 fik vi et stort overskud, men har også haft stort underskud årene før. Set over 4 år er 
overskuddet meget lille. 
 
Troels Kaysen spurgte, hvad der skal til for at have en stabil økonomi. 
 
Lars Kofoed svarede, at de prognoser vi har for udvikling af tilskud er positive i form af forbedrede 
tilskud fra Slesvig-Holsten. Vi har et rimeligt håb om, at tilskuddene kan følge med i udviklingen. Total 
stabilitet findes ikke, men vi kan heller ikke tillade os at have mange år med overskud. Et tiltag ville 
være et stabilt resursetildelingsniveau på skole- og dagtilbudsområdet med forsigtige kvalitetsløft. 
 
Paul Salwik spurgte, om man var kommet videre med samarbejdet på tværs af organisationerne. 
 
Lars Kofoed svarede, at foreningerne er i gang omkring en mulig effektivisering, men der foreligger 
ikke noget konkret pt. 
 
4. Eventuelle spørgsmål fra avisen 
Der var ingen spørgsmål. 
 
Dagsordenspunkter til beslutning 
 
5. Godkendelse af den åbne del af protokollatet fra styrelsesmødet den 18. februar 2021 
Det udsendte protokollat blev enstemmigt godkendt. 
 
 
Formanden sluttede mødet. 


