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Protokollat
over styrelsesmødet onsdag den 2. juli 2014 kl. 18.00 i restaurant ”Borgerforeningen”, Flensborg
Til stede: Åse Jørgensen, Thede Boysen, André Pastorff, Niels Ole Krogh, Michaela Bumann, Michael
Otten, Niko Møller, Udo Jessen, Birgit Jürgensen-Schumacher, Berit Nommensen, Anders Molt Ipsen,
Uwe Prühs, Olaf Runz, Birgit Messerschmidt, samt konsul Henrik Hansen
Afbud: Per Gildberg, Michael Martensen, Ilka Börner, Dirk Clausen
Protokolfører: Sabine Oetzmann
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Spørgetid
Godkendelse af protokollatet fra styrelsesmødet den 18. juni 2014
Samarbejdsrådene ved børnehaverne i Drage og Frederiksstad anmoder om, at børnene
fra Drage indtil videre kan fortsætte i Frederiksstad Børnehave
Sammenlægning af Bydelsdorf Børnehave og Rendsborg Børnehave
Faget sløjd ved Skoleforeningen set i lyset af udviklingstendensen i Danmark og
Slesvig-Holsten v. skolekonsulent Eberhard von Oettingen
Karakteromregning af studentereksamens gennemsnit
Orientering vedr. samarbejdet omkring heldagsskolekonceptet v. Thede Boysen
Uvildig konsulentundersøgelse v. Thede Boysen
Besigtigelsestur til Nibøl, Drage og Frederiksstad lørdag den 13. september 2014
Styrelsens klausurmøde. Datoforslag: onsdag den 10. september 2014 kl. 18.00 - 22.00
Høringsbrev vedr. lov om Sydslesvigudvalget
Meddelelser
Eventuelt

Udo Jessen bød de fremmødte velkommen.
1. Spørgetid
Der var ingen spørgsmål.
Dagsordenspunkter til beslutning
2. Godkendelse af protokollatet fra styrelsesmødet den 18. juni 2014
Berit Nommensen bad om følgende rettelse til protokollatets dagsordenspunkt 3 ”Navneforandring
Vesterland-List Børnehave”: Hun havde gerne set, at der var taget højde for de frisiske børn i
institutionens navn, og ikke som protokolleret i institutionens logo.
Herefter blev det udsendte protokollat godkendt.
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3. Samarbejdsrådene ved børnehaverne i Drage og Frederiksstad anmoder om, at børnene fra
Drage indtil videre kan fortsætte i Frederiksstad Børnehave
Udo Jessen sagde, at dagsordenspunktet var en opfølgning af det sidste styrelsesmøde og henviste til
det udsendte beslutningsoplæg.
Åse Jørgensen spurgte, om begge samarbejdsråd tilsluttede sig forslaget og om der var opbakning til
kørselsordningen.
Birgit Messerschmidt svarede, at stormskaden i efteråret havde ført til, at børnene fra Drage måtte
flyttes til Frederiksstad og at dispensationen gælder indtil september.
Styrelsen besluttede enstemmigt, at børnene fra Drage indtil videre kan fortsætte i Frederiksstad
Børnehave.
4. Sammenlægning af Bydelsdorf Børnehave og Rendsborg Børnehave
Birgit Messerschmidt henviste til det udsendte bilag. Begge institutioner ligger umiddelbart ved siden
af hinanden og varetager fælles opgaver. En sammenlægning af de to børnehaver vil give mulighed
for at kunne omdanne en gruppe til en aldersintegreret gruppe og dermed imødekomme optagelse
af flere børn under tre år. Begge institutioner indskoler børn til Ejderskolen og ved en
sammenlægning kunne børnene samles om eftermiddagen i en gruppe med en længere åbningstid.
Sammenlægningen ville betyde en årlig besparelse på 17.000 euro.
Styrelsen besluttede enstemmigt en sammenlægning af Bydelsdorf Børnehave og Rendsborg
Børnehave.
Dagsordenspunkter til drøftelse og evt. beslutning
5. Faget sløjd ved Skoleforeningen set i lyset af udviklingstendensen i Danmark og Slesvig-Holsten
v. skolekonsulent Eberhard von Oettingen
Eberhard von Oettingen orienterede om, at fagene sløjd og håndarbejde er under forandring i
Danmark. Fra skoleåret 2016/2017 bliver skolefaget sløjd og håndarbejde afløst af
undervisningsfaget håndværk og design. Faget vil, ligesom vi kender det fra faget sløjd ved
Skoleforeningen, fortsat indeholde praktiske og teoretiske elementer, hvor der arbejdes med
elementære teknikker i forskellige materialer. Der vil blive lagt stor vægt på ide-, kreativitets- og
eksperimenterfasen. Håndværk og design skal bidrage til at skærpe elevernes interesse for
mulighederne i erhvervsuddannelser og videregående uddannelser, der kombinerer håndværk med
design. For at give skolerne mulighed for at oparbejde de nødvendige kompetencer og sikre de
fysiske lokaliteter til det nye fag vil det først være obligatorisk at udbyde faget fra skoleåret
2016/2017. Der udarbejdes mål for faget, og skolerne kan vælge at undervise i det nye fag allerede
fra skoleåret 2014/2015. Nye undervisere er på vej ind på skoleområdet. Faget vil fremover også
kunne blive tilbudt af såvel lærere, pædagoger som andre inden for undervisningsområdet. Faget vil
også blive tilbudt i heldagsskolen.
I Slesvig-Holsten tilbydes faget ”Technik - Werken” fra 5. - 10. klasse. Faget er et almendannende fag,
ikke rettet mod erhvervsuddannelse, men faget er erhvervsorienterende. Faget støtter alle øvrige
fag. Emner er: Skabende elementer herunder kreative og kommunikative elementer, materiale- og
værktøjskundskab og sikkerhedslærer. Technik indgår i MINT-blokken indeholdende: Matematik,
informatik, natur og teknik.
For tiden kvalificerer Skoleforeningen de enkelte undervisere med modulkurser.
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Uwe Prühs henviste til, at der kunne prøves på at opstille et koncept indenfor et fag eller en
faggruppe.
Niels Ole Krogh havde bedt om, at emnet sættes på dagsordenen, inspireret af den manglende
respekt for håndens arbejde. Undervisningen i kreative fag kan være med til at inspirere eleverne i
deres barndom for at finde ud af, hvad de er gode til. Niels Ole Krogh har været i kontakt med Lars B.
Danielsen og med tidligere faglig medhjælper i faget sløjd, Lorenz Korsgaard. Læseplanen for faget
sløjd er god, men faget har ikke den prioritet, det burde have. Han foreslog at nedsætte et udvalg,
der bl.a. skulle vurdere, hvor vi bevæger os hen, og hvad der kunne forbedres herunder starte en
høring blandt sløjdlærerne om, hvordan forståelsen for de håndværksmæssige fag kan opgraderes.
Thede Boysen spurgte, hvor mange uddannede sløjdlærere, der er ansat ved Skoleforeningen, og
hvor mange, der underviser i faget uden uddannelse, samt hvor mange timer, der undervises i faget.
Uwe Prühs svarede, at han ikke kunne nævne et tal på uddannede og ikke-uddannede undervisere. I
5. og og 6. klasse undervises faget i 2 lektioner. Fra 7. klasse kan faggrupperne være meget
forskelligt.
Anders Molt Ipsen udtalte, at det er vigtigt at finde ud af, hvad vi vil og hvilken retning
Skoleforeningen skal gå herunder, hvilke opgaver der skal tages op.
Berit Nommensen mente, at når der tales om sløjd, skal der også ses på faget håndarbejde, der har
de samme problemer. Hun understøttede nedsættelsen af et arbejdsudvalg.
Åse Jørgensen undrede sig over, at Skoleforeningen skal fordybe sig i et fag, der alligevel laves om på
om et eller to år.
Niels Ole Krogh sagde, at der var grænser for, hvor meget tid de folkevalgte kunne bruge, og han
forventede derfor, at konsulenterne skulle tage problemstillingerne op i de enkelte fag og muligvis
justere læseplanerne.
Anders Molt Ipsen understregede, at der var blevet gjort meget på læseplansområdet de sidste ti år.
Udo Jessen konkluderede, at der skal udarbejdes et oplæg, indeholdende, hvor mange uddannede og
ikke-uddannede lærere der underviser i fagene sløjd og håndarbejde, status for fagene håndarbejde
og sløjd herunder det nye fag håndværk og design og lærernes synspunkter. Oplægget sendes til
drøftelse i Det skolepædagogiske Råd og til samarbejdsrådene og fremlægges herefter for Styrelsen.
Styrelsen gik enstemmigt ind for Udo Jessens konklusion.
6. Karakteromregning af studentereksamens gennemsnit
Olaf Runz henviste til det udsendte bilag. I november 2012 meddelte Ministeriet for Forskning,
Innovation og Videregående Uddannelser, at man ville ændre tabellen for en omregning af
eksamensgennemsnit for studentereksamen fra de gymnasiale uddannelser under Skoleforeningen.
Dette gav anledning til en udførlig stillingtagen fra Skoleforeningens side, som blev meddelt den 28.
november 2012. Høringssvaret tilgik i kopi ligeledes Sydslesvigudvalget og Dansk Generalkonsulat i
Flensborg. Generalkonsul Henrik Becker-Christensen understøttede Skoleforeningens synspunkter i
en skrivelse af 30. november 2012. Skoleforeningens høringsskrivelse forblev ubesvaret indtil den 4.
februar 2014, hvor vi per mail modtog en skrivelse om, at ministeriet nu ændrer ”omregningstabellen
for eksamensgennemsnit fra Duborg-Skolen og A. P. Møller Skolen samt for Tyskland i øvrigt” med
virkning for optaget til de videregående uddannelser 2014. De grundlæggende forskelle mellem
mindretallets skoler og flertalsbefolkningen indgår ikke i overvejelserne. I modsætning til en
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studentereksamen taget i Danmark, hvor gennemsnittet forbliver uforandret, er det påtænkt, at
vores afgangselever får et ”flydende” gennemsnit, da omregningen skal ændres fra år til år. Denne
ordning skal også gælde med tilbagevirkende kraft for afgangselever fra tidligere årgange.
Et udkast til en ansøgning om at kunne få bemyndigelse til at udstede danske
studentereksamensbeviser fremover er blevet udarbejdet af Ebbe Rasmussen, Jørgen Kühl og Olaf
Runz. Udstedelsen af danske eksamensbeviser, som vil være en ny måde at håndtere
problemstillingen på, vil være forbundet med en række fordele såsom, at eksamenspapirerne er på
dansk, at der ikke opstår misforståelser ved optagelse, at tildelte niveauer fremgår klart og at
karaktergennemsnittet er entydigt og permanent.
Direktionen bad om Styrelsens bemyndigelse til at søge om at udstede danske eksamensbeviser.
Anders Molt Ipsen informerede om, at han på Sydslesvigudvalgets netop afholdte besigtigelsestur
havde drøftet emnet med udvalget. Ud fra de samtaler ved vi, at Sydslesvigudvalget har besluttet at
rette en henvendelse til undervisningsministeriet, og de er enige med os, at det er en god ide med et
nyt spor.
Michael Otten spurgte, om det vil være realistisk med en løsning allerede fra næste skoleår.
Anders Molt Ipsen svarede, at Skoleforeningen kun kan håbe på velvilje.
Olaf Runz supplerede med, at ønsket om en hurtig løsning kunne indflettes i brevet.
André Pastorff bakkede op om henvendelsen, men henviste samtidig til, at ministeriet muligvis
kunne argumentere med, at Skoleforeningen ligger uden for dansk lovgivningsområde, og derfor ikke
kan udstede danske eksamensbeviser.
Åse Jørgensen spurgte, hvordan karakterne i givet fald vil blive fastlagt.
Olaf Runz svarede, at det kræver forhandlinger, men at udgangspunktet må være de danske
karakterer.
Berit Nommensen heviste til, at man i sagen muligvis kunne få understøttelse fra JEV og FUEV.
Styrelsen gav enstemmigt bemyndigelse til, at ansøgningen kan sendes til ministeriet.
7. Orientering vedr. samarbejdet omkring heldagsskolekonceptet v. Thede Boysen
Da der på nogle skoler har været en stor usikkerhed om heldagsskolen, og hvordan Skoleforeningen
omsætter skoleloven, ønskede Thede Boysen en redegørelse.
Anders Molt Ipsen bemærkede, at tilskud til heldagsskoler forudsætter, at der udarbejdes et koncept
fra samarbejdsrådet. Da der også skulle indarbejdes et koncept for 1. - 5. klasse er sagen blevet
forsinket, men samtaler med samarbejdsrådene har fundet sted. Alle skoler har nu udarbejdet og
fået godkendt deres koncepter. Efter et møde med SdU er der enighed om, at Skoleforeningen har en
forpligtigelse på området.
8. Uvildig konsulentundersøgelse v. Thede Boysen
Thede Boysen var utilfreds med, at Skoleforeningen i avisen havde ytret sig til en
konsulentundersøgelse uden at de folkevalgte var blevet informeret. Thede Boysen gik ind for en
debat blandt mindretalsorganisationerne om en uvildig konsulentundersøgelse og han mente, at
Skoleforeningen burde komme med en positiv tilkendegivelse.
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Anders Molt Ipsen udtalte, at der indtil nu ikke havde foreligget noget konkret. I Samrådets
økonomiafdeling var det blevet drøftet, at samarbejdsflader skal tages op til fornyet drøftelse for at
komme videre, og man havde været enige om at indhentning af ekspertise kunne komme på tale i
nogle samarbejdsmodeller.
Thede Boysen kunne se positive signaler. Det fremgik anderledes i avisen.
9. Besigtigelsestur til Nibøl, Drage og Frederiksstad lørdag den 13. september 2014
Udo Jessen henviste til det udsendte bilag og spurgte, om Styrelsen kunne godkende datoen den 13.
september 2014 for besigtigelsesturen.
Styrelsen godkendte enstemmigt datoen.
10. Styrelsens klausurmøde. Datoforslag: onsdag den 10. september 2014 kl. 18.00 - 22.00
Styrelsen godkendte datoforslaget.
Anders Molt Ipsen informerede om, at flere af de nye styrelsesmedlemmer havde givet udtryk for, at
de ikke kan deltage i det planlagte styrelsesmøde den 2. september 2014 og han bad derfor om, at
mødet flyttes til den 1. september 2014. Styrelsesmedlemmerne accepterede den nye mødedato.
Uwe Prühs mente, at de nye styrelsesmedlemmer skulle orienteres om datoerne for klausurmødet
og for besigtigelsesturen, og at de skulle melde tilbage, om de har mulighed for at deltage eller ej.
Udo Jessen fastholdt, at det kommende styrelsesmøde er fastsat til den 1. september 2014, og at de
nye styrelsesmedlemmer informeres om datoerne for klausurmødet og besigtigelsesturen med
ønsket om en tilbagemelding.
11. Høringsbrev vedr. lov om Sydslesvigudvalget
Anders Molt Ipsen henviste til det udsendte bilag og meddelte, at Skoleforeningen har mulighed for
at forholde sig til nogle emner.
12. Meddelelser
Anders Molt Ipsen meddelte, at
• Sydslesvigudvalgets årlige besigtigelsesrejse havde fundet sted i dagene 1. og 2. juli 2014. Turen var
tilrettelagt således, at udvalget under turen kunne orienteres om aktuelle ting som f.eks. Hostrup
Børnehave, Gustav Johannsen-Skolen, Slesvighus og en hal i Egernførde
• Skoleforeningen havde modtaget et skriftligt svar fra undervisningsministeriet på sin henvendelse
af 8. april 201 ang. undervisningsdifferentiering. Svarbrevet blev udleveret til Styrelsen.
Michael Bumann syntes, at ministeriets svarbrev også skulle udsendes til fællesrådsmedlemmerne.
Udo Jessen meddelte, at
• Landesrechnungshofs nye præsident, fru dr. Schäfer, havde aflagt Skoleforeningen et besøg den
25. juni 2014. Et godt og positivt møde.
13. Eventuelt
Udo Jessen mindede om, at Jaruplund Børnehave har rejsegilde fredag den 11. juli 2014 kl. 13.00, og
at det ville være rart, hvis Styrelsen var repræsenteret.
Berit Nommensen inviterede Styrelsen til Roekeflooses sommerfest den 12. juli 2014 kl. 14.00 på
Risum Skole/Risem Schölj, hvor der bydes på spil, grillmad og musik.
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Åse Jørgensen udtalte, at hun, inspireret af diskussionen om fagt sløjd, så et problem ved de små
skoler om at få afdækket alle fag. Til overvejelse fremsatte hun forslaget om, at der måske lå en
løsning i, at en faglærer afdækker flere skoler.
Uwe Prühs svarede, at den foreslåede fremgangsmåde allerede blev praktiseret ved Skoleforeningen
i længere tid.
Udo Jessen takkede de afgående styrelsesmedlemmer for deres indsats igennem de sidste tre år.
Næstformanden sluttede mødet.
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