Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V.

Flensborg, den 26.09.2013

Protokollat over Skoleforeningens ordinære fællesrådsmøde
torsdag den 19. september 2013 på Læk Danske Skole

Mødet var indkaldt med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af mødeleder og protokolfører
Meddelelser
Godkendelse af protokollatet fra det ordinære fællesrådsmøde den 21. marts 2013
Beretninger for skoleåret 2012/2013
Drøftelse af beretningerne og godkendelse af formandens beretning
Skoleforeningens foreløbige budget for 2014
Eventuelt

Med dagsordenen fulgte bilag til dagsordenspunkterne 4 og 6.
Deltagere:
I mødet deltog 50 fællesrådsmedlemmer, 4 suppleanter (deraf 3 stemmeberettigede), gæster og
repræsentanter for lønnede medarbejdere, i alt 82 personer.
Efter fællessangen ”Septembers himmel er så blå” og sang fra Ejderskolens kor bød formand Per
Kristian Gildberg alle deltagere velkommen. Formanden åbnede mødet med at give ordet til lederen
af mødestedet, skoleinspektør Per Sørensen, som kort berettede om Læk Danske Skole.
Skolepræsentationen blev efterfulgt af et foredrag ved lektor Helle Bjerresgaard fra UC
Syddanmark om emnet ”Læringsfælleskabets betydning og kvalitet”.
1. Valg af mødeleder og protokolfører
Formanden foreslog på Styrelsens vegne SSW-landssekretær Martin Lorenzen til mødeleder og
kontorassistent Philipp Micha til protokolfører.
De foreslåede blev enstemmigt valgt.
Mødelederen takkede for valget og konstaterede mødets lovlighed.
Konsul Henrik Hansen overrakte en hilsen fra den danske regering og fra Dansk Generalkonsulat og
udtrykte sin glæde over delstatsregeringens beslutning om genetableringen og lovfæstelsen af
ligestillingen i elevtilskuddene til de danske skoler og forfatningsdomstolens bekræftelse af SSW’s
status som mindretalsparti.
2. Meddelelser
Der var ingen meddelelser.
3. Godkendelse af protokollatet fra det ordinære fællesrådsmøde den 21. marts 2013
Der var ingen kommentarer eller ønsker om ændringer til den udsendte protokol. Protokollatet blev
godkendt med 52 stemmer. Én delegeret afholdt sig fra at stemme.
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4. Beretninger for skoleåret 2012/2013
Formand Per Kristian Gildberg aflagde sin mundtlige beretning for skoleåret 2012/2013.
Beretningen blev forinden uddelt på skrift.
5. Drøftelse af beretninger og godkendelse af formandens beretning
Thore Bruun Jensen, Duborg-Skolens skolekreds, takkede formanden for beretningen og spurgte,
hvordan Styrelsen og Direktionen konkret ville fremme lærernes kompetencer indenfor
differentieret undervisning, og hvordan Skoleforeningen økonomisk og praktisk ville løfte opgaven.
Direktør Anders Molt Ipsen svarede, at undervisningsdifferentiering og etablering af fælles
læringsmiljøer er indsatsområder, som Skoleforeningen konstant arbejder med og løbende
videreudvikler. Skoleforeningen ville sætte særligt fokus på en prioritering af eksisterende
ressourcer, gennemførelse af kursus- og videreuddannelsestilbud og udnyttelse af in- og ekstern
ekspertise på området. Direktøren henviste i den sammenhæng til emnet konflikthåndtering, som i
løbet af de sidste år har været et andet vigtigt fokusområde. Han lagde op til, at emnet også
behandles af de enkelte samarbejdsråd og respektive skoler. Formand Per Kristian Gildberg
pointerede, at undervisningsdifferentiering ikke var noget nyt emne, men at gode lærere altid havde
formået at differentiere i undervisningen. Han bekræftede, at Skoleforeningens ressourcer ville
vægtes på ny og indsatsen styrkes.
Luds Müller-Thomsen, Jes Kruse-Skolens skolekreds, fremhævede, at selv gode lærere havde brug
for egnede rammer og passende redskaber for at praktisere en god undervisningsdifferentiering.
Lærerne skulle støttes ved hjælp af undervisnings- og opgavemateriale.
Lars Tychsen Petersen, Læk Danske Skoles skolekreds, takkede for en fin beretning, kritiserede dog
samtidigt, at den efter hans mening havde været for lang. Han foreslog, at formandens beretning i
lighed med Direktionens beretning fremover skulle udsendes forud for mødet, for at medlemmerne
bedre kunne forberede eventuelle kommentarer og spørgsmål til indholdet.
Formand Per Kristian Gildberg mindede om, at det havde været tradition for, at beretningen var
mundtlig. For at hjælpe delegerede, der eventuelt havde vanskeligheder ved at følge hans mundtlige
beretning på grund af hans norske udtale, var han dog ved sin første formandsberetning for nogle år
siden gået over til samtidigt at udlevere beretningen på skrift. Hvis beretningen derudover skulle
offentliggøres forud for fællesrådsmødet, ville nysgerrigheden gå tabt og interessen blive mindsket.
Jytte Nickelsen, Cornelius Hansen-Skolens skolekreds, henviste til side 17 i direktionsberetningen
og bad om en nærmere forklaring på udviklingsarbejdet med læsebånd på Bredsted Danske Skole.
Under henvisningen til side 2 i formandens beretning efterlyste hun desuden konkrete oplysninger
om nedgangen i tilskuddene til personaleudgifterne i forbindelse med den nye beregningsmodel.
Direktør Anders Molt Ipsen forklarede, at man ved læsebåndsprojekter lægger et bånd hen over
skoleugen, og at eleverne på et fastlagt tidspunkt arbejder med læseøvelser uafhængigt af
undervisningsfagene. Han berettede, at den nye beregningsmodel for delstatens tilskud til
skoledriften er fremkommet som fælles kompromis, og at den skal ses som et forhandlingsresultat,
der retter op på svaghederne i den forhenværende model. Modellen indebærer, at bloktilskuddet
fremover beregnes på basis af flere forskellige faktorer. Skoleforeningen har i løbet af forhandlinger
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måttet acceptere, at personaleudgifterne fremover beregnes ud fra udgifterne til de overenskomstansatte medarbejderes sygesikring og pensioner. Takket være de øvrige beregningsfaktorer ligger
det samlede tilskudsniveau dog højere end tidligere, og Styrelsen og Direktionen anser kompromiset derfor for at være et positivt forhandlingsresultat.
Inga Kayser, Askfelt Danske Skoles skolekreds, refererede til forhandlingerne med Askfelt
kommune og dispensationsansøgningen om optagelse af op til 40 børn i Askfelt Børnehave og
efterlyste større sikkerhed for familierne og institutionen. Hun pegede på, at udbygningsplanerne for
Askfelt Børnehave i modsætning til mange andre byggeprojekter ikke var nævnt i beretningerne og
frygtede derfor en fortsættelse af problemerne til næste børnehaveår.
Direktør Anders Molt Ipsen understregede, at grundforudsætningerne for en udbygning af Askfelt
Børnehave er givet. Han gjorde samtidigt opmærksom på, at store dele af Skoleforeningens
anlægsmidler aktuelt blev bundet i forbindelse med genereringen af offentlige tilskud til store
projekter som for eksempel udbygningen af vuggestuetilbud. Andre projekter var derfor foreløbigt
blevet placereret i venteposition. Anders Molt Ipsen forsikrede, at udarbejdelsen af en varig løsning
for pladsproblemerne i Askfelt Børnehave ikke var glemt, selv om den ikke var nævnt i formandens
og Direktionens beretning. Han kunne på nuværende tidspunkt ikke love nogen konkret løsning,
varslede dog en afklaring og en orientering af forældrene.
Da der ikke var flere, der ønskede ordet, satte mødelederen formandens beretning til afstemning.
Beretningen blev godkendt med 52 stemmer. Én delegeret afholdt sig fra at stemme.
6. Skoleforeningens foreløbige budget for 2014
Økonomichef Ilka Börner præsenterede det foreløbige forslag til driftsbudgettet for finansåret 2014.
Budgettet, som på grund af den usikre tilskudssituation ikke kunne fremlægges ved fællesrådsmødet
den 21. marts 2013, revideres frem til næste møde. Her ville man også vende tilbage til den
oprindelige rytme og præsentere budgetforslaget for efterfølgende år. Ilka Börner forklarede
væsentlige punkter i det foreløbige budget og viste blandt andet en oversigt over 14 aktuelle
anlægsopgaver til en samlet byggesum på cirka 17,5 mio. euro, hvoraf to tredjedele af udgifterne
dækkes ved hjælp af offentlige tilskud og én tredjedel betales af Skoleforeningen.
Rainer Pingel, Gustav Johannsen-Skolens skolekreds, spurgte ind til talmaterialet for tilskuddene
fra kredse og kommuner til elevbefordringen og efterlyste desuden budgetoplysninger om
byggeprojektet på Gustav Johannsen-Skolen.
Økonomichef Ilka Börner svarede, at kredsenes og kommunernes tilskud til elevbefordringen med
indførelsen af delstatens nye taksameterordning ikke længere opføres som særskilt udgift, men at
tilskuddet fremover indgår i delstatens samlede tilskud til skoledrift. Talmaterialet fra Gustav
Johannsen-Skolen mangler i opstillingen, da de endelige beregninger endnu ikke er afsluttet.
Direktør Anders Molt Ipsen fremhævede det positive i den nye lovbaserede tilskudsordning for
elevkørslen, der sikrer et højere tilskud i forhold til tidligere år. Formand Per Kristian Gildberg
tilføjede, at anlægsarbejdet ved Gustav Johannsen-Skolen havde vist sig at blive dyrere end ventet,
og at dette krævede en nyberegning, som endnu ikke var afsluttet.
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7. Eventuelt
Silke Weinzierl-Hancke, Husum Danske Skoles skolekreds, gjorde opmærksom på, at mange elever
fra yderdistrikterne dagligt skulle klare en meget lang bustur mellem hjem og skole. Hun spurgte,
om Styrelsen og Direktionen havde undersøgt mulighederne for en forbedring af busruterne og
eventuel oprettelse af et kollegium henholdsvis en anden form for boligtilbud i Slesvig. Hun pegede
desuden kritisk på den aktuelle madordning på A. P. Møller Skolen.
Direktør Anders Molt Ipsen svarede, at problemstillingen var kendt, og at et udvalg allerede havde
undersøgt optimeringsmulighederne. Han henviste til rentabiliteten og omkostningerne, og
beklagede, at det hidtil ikke var lykkes at forbedre situationen. En udvidelse af kørselsordningen
ville udelukkende kunne ske på bekostning af andre tiltag. Anders Molt Ipsen fremhævede
muligheden for at søge om dispensation og optagelse på Duborg-Skolen og dermed optagelse på
Ungdomskollegiet. Med indførelsen af et heldagsskoletilbud på A. P. Møller Skolen ville
madordningen og bespisningen blive udbygget. Formand Per Kristian Gildberg beklagede den
aktuelle situation og nævnte de seneste års stigning i gymnasiefrekvensen fra 30 til 50 procent som
hovedårsag til problemet. Han understregede, at opførelsen af et nyt kollegium ville kræve store
besparelser på andre aktivitetsområder.

Formanden takkede Martin Lorenzen for mødeledelsen og Læk Danske Skole for at huse mødet.
Fællesrådsmødet afsluttedes med fællessangen ”Sensommervise”.

Mødet sluttede klokken 22.05.

Formand Per Kristian Gildberg

Næstformand Udo Jessen

Protokolfører Philipp Micha
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