26.9.2016
LK/Oe

Protokollat
over styrelsesmødet torsdag den 15. september 2016 kl. 18.00 på Christian Paulsen-Skolen
Til stede: Jytte Nickelsen, André Pastorff, Per Gildberg, Oluf Hoppe, Michaela Bumann, Michael
Sørensen, Udo Jessen, Lars Petersen, Birgit Jürgensen-Schumacher, Lars Kofoed-Jensen, Uwe Prühs,
Olaf Runz, Petra von Oettingen, Ilka Börner, Eberhard von Oettingen og konsul Henrik Hansen
Afbud: Søren Harnow Klausen, Michael Otten, Anne K. Hahn, Dirk Clausen
Protokolfører: Sabine Oetzmann
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Spørgetid
Milepæle krop & bevægelse i dagtilbud. Oplæg ved dagtilbudsleder Gisela Ahlbory
Dagsorden for fællesrådsmødet den 6. oktober 2016
Skoleforeningens deltagelse i kulturnatten og i folkemødet
Meddelelser
Eventuelt

Udo Jessen bød velkommen.
1. Spørgetid
Jan Christiansen, samarbejdssrådsmedlem ved Hanved Danske Skole, henviste til en mail han på
vegne af samarbejdsrådsrådet havde sendt den 12. juli 2016. I mailen havde han inviteret Styrelsen
til at komme på besøg for at drøfte en udvidelse af skolen. Desværre havde samarbejdsrådet ikke
fået en tilbagemelding endnu.
Lars Kofoed beklagede, at samarbejdsrådet ikke havde modtaget et svar endnu. Han vil gerne komme
til skolen sammen med områdets styrelsesmedlem, og vil aftale et tidspunkt hurtigst muligt.
Dagsordenspunkter til beslutning
2. Milepæle krop & bevægelse i dagtilbud. Oplæg ved dagtilbudsleder Gisela Ahlbory
Gisela Ahlbory orienterede om, hvorfor bevægelse er så vigtig for indlæring. En undersøgelse har vist,
at hvis børn og unge har godt med bevægelse, klarer de sig også bedre i skolen. Desværre bygger
vores samfund generelt i disse år mere på stillesiddende aktiviteter, hvilket betyder, at antallet af
børn med dårlig motorik stiger. Hun henviste til, at ”Idémappe til arbejdet med børns motoriske
udvikling” af en lille gruppe var blevet aktualiseret, således at målene for børn i alderen 0 - 6 år er
blevet udvidet og uddybet. Forslaget byder bl.a. ind med ideer til at styrke børnenes bevægelse, leg
og sanselighed samt giver et bud på vigtige sansemotoriske udviklingsområder.
Udo Jessen takkede Gisela Ahlbory for oplægget.
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3. Dagsorden for fællesrådsmødet den 6. oktober 2016
Lars Kofoed henviste til det udsendte bilag og foreslog, at dagsordenspunkt 8 ændres til ”Foreløbigt
budget 2017” og dagsordenspunkt 9 ændres til ”Orientering om udtalelser og læreplansarbejdet”.
Desuden foreslog han, at der tilføjes et nyt punkt 10 ”Gruppearbejde” med følgende emner: 1)
Hvordan skal 100-års dagen markeres? 2) Kontakten til Danmark og 3) Digitalisering.
Formandens beretning vil blive udsendt sammen med dagsordenen og blive suppleret med en kort
mundtlig beretning på mødet.
Oluf Hoppe foreslog en tidsramme til gruppearbejdet.
Petra von Oettingen oplyste, at souschef Andrea Hansen-Noack og konst. afdelingsleder Stina
Purrucker, Oksevejens Børnehave, er villige til at komme med et oplæg om ”Milepæle krop &
bevægelse i dagtilbud”.
Styrelsen besluttede enstemmigt følgende dagsorden for fællesrådsmødet den 6. oktober 2016:
Punkterne 1. - 6. bibeholdes
7. Fællesrådet bidrager til fremtidige aktiviteter og indsatsområder.
Gruppearbejde (ca. 45 min.):
1. Hvordan skal Skoleforeningens 100-års fødselsdag i 2020 markeres?
2. Hvordan styrkes kontakten til Danmark?
3. Hvad skal vi tænke over i den forestående digitalisering i Skoleforeningen?
8. Milepæle krop & bevægelse i dagtilbud. Oplæg ved souschef Andrea Hansen-Noack og
konst. afdelingsleder Stina Purrucker, Oksevejens Børnehave
9. Foreløbigt budget 2017
10. Orientering om udtalelser og læreplansarbejdet
11. Eventuelt
4. Skoleforeningens deltagelse i kulturnatten og i folkemødet
Lars Kofoed oplyste, at kulturnatten finder sted på Christiansborg den 14. oktober 2016 og
Folkemødet på Bornholm er fastlagt fra den 15. - 18. juni 2017.
Udo Jessen bemærkede, at Styrelsen principielt skal udtale sig om, om Skoleforeningen vil deltage i
disse arrangementer, og gjorde herefter rede for kulturnattens forløb.
Han foreslog, at der på et møde i kommunikationsnetværket findes en fælles ramme for
organisationernes deltagelse.
Lars Petersen udtalte sig positivt om, at sagen overlades til kommunikationsnetværket, men gjorde
samtidig opmærksom på, at vi altid taler om kontakten til Danmark og synlighed, så Skoleforeningen
skal i hvert fald være repræsenteret.
Lars Kofoed sagde, at hvis Styrelsen bakker op om formandens forslag, skal det videresendes til
Samrådet. Samtidig oplyste han, at han i år deltager i kulturnatten. Med hensyn til folkemødet
foreslog han at sende nogle unge af sted, der signaliserer Sydslesvig.
André Pastorff var af den opfattelse, at Folkemødet ikke havde meget fokus på Sydslesvig. Hans
indtryk var, at det ikke giver mening for Skoleforeningen at deltage.
Styrelsen gik ind for, at formandens forslag videresendes til Samrådet.
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Dagsordenspunkter til orientering og evt. beslutning
5. Meddelelser
Der var ingen ordmeldinger til dette dagsordenspunkt.
6. Eventuelt
Udo Jessen var blevet kontaktet af Flensborg Avis, fordi de havde hørt rygter om, at Skoleforeningen
ville gå tilbage til lukkede styrelsesmøder. Udo Jessen havde svaret, at det ikke var tilfældet.

Formanden sluttede mødet.
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