7.5.2015
AMI/Oe

Protokollat
over styrelsesmødet tirsdag den 28. april 2015 kl. 17.00 på Harreslev Danske Skole
Til stede:
Jytte Nickelsen, Søren Harnow Klausen (fra kl. 19.15), André Pastorff, Niels Ole Krogh, Michaela
Bumann, Michael Otten (fra kl. 19.15), Udo Jessen, Lars Petersen, Birgit Jürgensen-Schumacher, Sieke
Peters, Anders Molt Ipsen, Uwe Prühs, Olaf Runz, Birgit Messerschmidt, Ilka Börner, Dirk Clausen
Afbud: Per Gildberg, Michael Sørensen
Protokolfører: Sabine Oetzmann
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Spørgetid
Godkendelse af den åbne del af protokollatet fra styrelsesmødet den 26. februar 2015
Henvendelse fra samarbejdsrådene ved Ørsted Børnehave og Treja Danske Skole
ang. en opblødning af skoledistriktsgrænsen
Orientering og drøftelse af Skoleforeningens IT-strategier.
Oplæg ved Leif-Olaf Truelsen-Knigge og Hans-Christian Christiansen
Meddelelser
Eventuelt

Udo Jessen bød de fremmødte velkommen.
André Pastorff blev valgt til ordstyrer.
1. Spørgetid
Der var ingen spørgsmål.
Dagsordenspunkter til beslutning
2. Godkendelse af den åbne del af protokollatet fra styrelsesmødet den 26. februar 2015
Det udsendte protokollat blev godkendt.
3. Henvendelse fra samarbejdsrådene ved Ørsted Børnehave og Treja Danske Skolæe ang. en
opblødning af skoledistriktsgrænsen
Uwe Prühs henviste til det udsendte bilag og gennemgik og kommenterede det. Direktionen
anbefaler at imødekomme forældrenes ønske. Anbefalingen skal også ses i lyset af, at der allerede i
dag tages individuelle hensyn til forældreønsker fra nævnte område.
Styrelsen besluttede enstemmigt at imødekomme forældrenes ønske.
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Dagsordenspunkter til orientering og evt. beslutning
4. Orientering og drøftelse af Skoleforeningens IT-strategier. Oplæg ved Leif-Olaf Truelsen-Knigge
og Hans-Christian Christiansen
Hans-Christian Christiansen orienterede styrelsesmedlemmerne om den aktuelle IT-situation ved
Skoleforeningen. Det store flertal af skolerne råder over en gratis ”Schulen ans Netz” løsning, der
ikke kan dække det nuværende behov. Siden 2003 har de fleste skoler deltaget i Skoleforeningens ITindkøbsordning. Opsparingssummen har været på 15 - 20 euro per elev per år og har blandt andet
sikret at grund- og fællesskoler tilsammen kunne råde over ca. 500 tidssvarende stationære eller
bærbare enheder, dvs. yngre end 5 år. Forholdet mellem elevtal og pc-enheder har årene igennem
været stabilt på ca. 10:1. Der har ikke været basis for at øge antallet af pc-enheder, da internet
båndbredden og dens teknik sætter grænser for, hvor mange enheder der kan anvendes samtidigt. I
forbindelse med digitaliseringsstrategien i Danmark har der været et stærkt voksende tilbud på webbaserede undervisningsmidler (fagportaler). I den nuværende situation har de fleste af vore skoler
ikke mulighed for at udnytte disse abonnementer hensigtsmæssigt og i et tilstrækkeligt omfang.
Skoleforeningen køber fællesabonnement på SkoleKom, Danske Dyr, Frilæsning og Skolernes
databaseservice. Adgang hertil sker via UNI-login for alle lærere og elever. Alle skoler har et AVUmedier basis abonnement hos Copy Dan, der giver adgang til at anvende TV-udsendelser fra DR1,
DR2, TV2, DR3, DRK, Ramasjang, Ultra, SVT1 og NRK1 i undervisningen. Udsendelserne kan afhængig
af internetforbindelsen streames og ellers købes på DVD via mitCFU. Det er muligt at låne e-bøger i
klassesæt via mitCFU, dette forudsætter dog, at eleverne har adgang til en pc eller tablet/ebog-læser.
Skoleforeningen vil muligvis rende ind i et problem, da danske ordbøger nu udgives som onlineordbøger og ikke længere kan købes som papirbøger. Skolerne har behov for tilstrækkelig
internetbåndbredde til informationssøgning for at kunne udnytte de aktuelle web-baserede
undervisningsmidler og for at kunne tilgå de digitale medier, der står til rådighed. Der skal arbejdes
på, at eleverne også med eget it-udstyr kan kobles på skolernes Wlan og internet.
Leif-Olaf Truelsen-Knigge orienterede styrelsesmedlemmerne om, at langt de fleste linjer har for lille
en kapacitet til antallet af elever på de enkelte skoler. Skoleforeningen bør investere i moderne og
hurtig linjeteknik. Til det formål må der regnes med årlige ekstraudgifter på ca. 120.000 - 150.000
euro. Det svarer til et plus på ca. 50 % på infrastruktur-kontoen, hvilket svarer til en merudgift på 20
euro per elev per år.
Anders Molt Ipsen henviste til, at Skoleforeningen skal se på, hvad der er det vigtigste skridt for at
komme videre på det pædagogiske område. Der ligger en udfordring, idet IT-infrastrukturen i
Sydslesvig ikke er så god som i Danmark. Når budget 2016 drøftes burde emnet tages med som et
vigtigt punkt.
Udo Jessen spurgte ind til tidshorisonten.
Leif-Olaf Truelsen-Knigge svarede, at IT-kontoret havde brugt ca. et år på at omlægge linjerne i
administrationen, og at der nok skal bruges tilsvarende tid i forbindelse med institutionerne.
Lars Petersen henviste til edb-budgettet igennem de sidste tre år og spurgte, hvor pengene vil
komme til at ligge i budgettet for 2016.
Leif-Olaf Truelsen-Knigge svarede, at hvis Skoleforeningen vil få en ny infrastruktur kan der kortes
ned på hardware-området. Besparelsen her vil dog ikke svare til merudgifterne til en ny infrastruktur.
Lars Petersen spurgte, om de afsatte midler på 930.000 euro i budgetforslaget 2016 er
fyldestgørende, eller om de forventede merudgifter på 120.000 euro skal lægges oveni.
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Anders Molt Ipsen svarede, at det er svært at forudsige, hvor Skoleforeningen lander. Muligvis skal
der skæres ned på andre poster hhv. omprioriteres for at finde plads i budgettet. Nærmere vides
først, når Skoleforeningen har modtaget bevillingen for 2016.
Leif-Olaf Truelsen-Knigge vurderede, at budgettet skal forhøjes i de kommende to år.
André Pastorff spurgte, om lærerne er rustet til IT-baseret undervisning, eller om der skal findes
økonomi til deres efteruddannelse.
Hans-Christian Christiansen oplyste, at mange lærere ikke er egnede til IT-undervisning, men det
nyttede ikke at sende dem på kursus, når redskaberne ikke findes i institutionerne. Det skal udvikles
samtidig, men allerførst skal infrastrukturen sættes i gang.
André Pastorff spurgte, på hvilket alderstrin der startes med IT-relateret undervisning, hvad
Skoleforeningen satser på, og hvilken målsætning vi har.
Hans-Christian Christiansen oplyste, at man ville starte med at anskaffe I-Pads til eleverne i 3. klasse
for at se, hvordan de fungerer i undervisningen. Herefter anskaffes klassesæt til de kommende 3.
klasser.
Birgit Messerschmidt gjorde opmærksom på, at IT også i daginstitutionerne efterhånden er et
pædagogisk redskab.
André Pastorff savnede en målsætning for IT-strukturen og efteruddannelse og gik ind for, at der
nedsættes et arbejdsudvalg.
Anders Molt Ipsen påpegede, at det først og fremmest er afgørende, at Skoleforeningen skaffer
midler, så vi kan tilbyde en god infrastruktur. Efter- og videreuddannelsesbehov vil Direktionen tage
hånd om.
Anders Molt Ipsen foreslog, at Skoleforeningen som resultatmål i Resultataftalen 2016 søger at skaffe
en løbende ekstraudgift på 120.00 euro til en nødvendig udbygning af infrastrukturen. Styrelsen vil få
forelagt udkast til Resultataftale 2016, hvor beløbet er indarbejdet.
5. Meddelelser
Udo Jessen meddelte, at
 han, sammen med Birgit Jürgensen-Schumacher og Birgit Messerschmidt havde deltaget i
festligholdelsen af Bonn-København-erklæringens 60-års jubilæum i Berlin den 26. marts 2015. Et
fantastisk arrangement
 han havde deltaget i SdUs sendemandsmøde den 28. marts 2015
 han havde deltaget i Jaruplund Børnehaves indvielsesfest den 25. april 2015
 han havde deltaget i et netværksmøde ang. Samrådets kommunikationsprojekt den 27. april
2015, hvor det blev bekræftet at fastholde beslutningen om et fælles netværk
 Slesvig by har planer om at ændre B-Plan for grunden ved siden af A. P. Møller Skolen. Efter
Skoleforeningens indsigelse har byen på et møde den 27. marts 2015 foreløbig taget emnet af
dagsordenen. Ændringen ville for A. P. Møller Skolen i givet fald betyde, at skolens aktiviteter og
kulturelle arrangementer indskrænkes.
Niels Ole Krogh meddelte, at
 han havde deltaget i indvielsen af Oksevejens Vuggestue den 25. april 2015. God tilslutning og et
flot program.
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Birgit Messerschmidt meddelte, at
 børnehaverne i Drage og Frederiksstad havde fremsendt en anmodning om at kunne anvende
Drage Børnehave på grund af stigende børnetal i området. Styrelsen besluttede enstemmigt at
imødekomme børnehavernes ønske.
6. Eventuelt
Niels Ole Krogh var gået ud fra, at der skulle fremlægges et oplæg om rekruttering under dette
dagsordenspunkt.

Formanden sluttede mødet.
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