Beslutningsoplæg til dagsordenspunkt 2
Styrelsesmøde den 18. juni 2014.
Dagsordenspunkt 2: Resultat af forligsmødet den 28. maj 2014 vedr. Jaruplund Højskole
Sagsforholdet (hvad drejer sagen sig om)
Styrelsen skal tage stilling til, om den kan godkende det enighedspapir, der blev resultatet af
Skoleforeningens indkaldte forligsmøde med repræsentanter fra de foreninger, der har udpeget
medlemmer til bestyrelsen for Jaruplund Højskole (se bilag). Ligeledes skal Styrelsen tage stilling
til, om den kan godkende den profil, som bestyrelsen for Jaruplund Højskole har beskrevet i
slutningen af 2012 kan godkendes (se bilag).

Indstilling (hvem indstiller og hvad skal Styrelsen tage stilling til)
Se ovenfor

Økonomi (hvilke økonomiske og evt. personalemæssige konsekvenser indebærer forslaget)
Ansættelse af en ny forstander, da den nuværende går på pension med udgangen af oktober
måned 2014.
Koordinering/afstemning (hvilke andre instanser har været og skal evt. inddrages i sagen)
Se ovenfor
Baggrund (uddybning af baggrund og evt. bilag)
Ingen
Beslutningsoplægget er udarbejdet af
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DOP 2

Forligsmøde vedrørende Jaruplund Højskole mellem repræsentanter fra SSF, SdU, Sønderjydsk
Skoleforening, Folkehøjskolernes Forening i Danmark og Dansk Skoleforening for Sydslesvig på
Christian-Paulsen den 28. maj 2014.

På baggrund af et konstruktivt og tillidsfuldt møde nåede ovenstående parterne frem til følgende
enighed:
1. Indenfor gældende private- og offentligretlige bestemmelser og under hensyntagen til
Skoleforeningens vedtægter er der enighed om at give Jaruplund Højskole så meget frihed som
muligt for at virke som en dansk folkehøjskole i Sydslesvig.
2. Skoleforeningens Styrelse tager stilling til og godkender et af Højskolens bestyrelse udarbejdede
profilforslag, der supplerer den nuværende formålsparagraf for Jaruplund Højskole.
3. Stillingen som forstander genopslås med mulighed for en åremålsansættelse.
4. Foreningen for Folkehøjskoler i Danmark yder konsulentbistand i forbindelse med ansættelsen.
5. Højskolens bestyrelse indgiver indstilling til Dansk Skoleforening for Sydslesvig vedrørende
ansættelse af en forstander
6. Skoleforeningens Styrelse træffer beslutning om ansættelsen.
7. Jaruplund Højskole og Skoleforeningens Styrelse tager i fællesskab initiativ til at invitere til en
åben konference om højskolens fremtidige udvikling.
8. Jaruplund Højskole og Skoleforeningens Styrelse nedsætter i fællesskab en arbejdsgruppe, der
udarbejder forslag til, hvordan pkt. 1 kan implementeres.

Det opnåede resultat forelægges Styrelsen for Dansk Skoleforening for Sydslesvig til godkendelse den 18.
juni 2014.
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