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Protokollat
over styrelsesmødet torsdag den 15. december 2016 kl. 18.00 på Christian Paulsen-Skolen
Til stede: Jytte Nickelsen, Søren Harnow Klausen, 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, Dirk Clausen, Ilka Börner, Eberhard von Oettingen
Afbud: André Pastorff, Michael Otten, Anne K. Hahn
Protokolfører: Sabine Oetzmann
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Spørgetid
Godkendelse af den åbne del af protokollatet fra styrelsesmødet den 14. november 2016
Fastlæggelse af mødedatoer for kommende styrelses- og fællesrådsmøder
Mål for Sprog og Læsning 1. - 10. klasse
Lærer/elevsamtaler
Efterskolesatser: Vi har arbejdet på at lave nye satser, der forholder sig til de overordnede
fra Efterskoleforeningen, men mere tilgodeser vores sociale vilkår
Status Læsefestivalen
Meddelelser
Eventuelt

Udo Jessen bød velkommen.
Lars Petersen blev valgt til ordstyrer.

1. Spørgetid
Der var ingen spørgsmål.
Dagsordenspunkter til beslutning
2. Godkendelse af den åbne del af protokollatet fra styrelsesmødet den 14. november 2016
Det udsendte protokollat blev enstemmigt godkendt.
3. Fastlæggelse af mødedatoer for kommende styrelses- og fællesrådsmøder
Ordstyreren henviste til det udsendte bilag og gennemgik de foreslåede mødedatoer.
Styrelsen godkendte enstemmigt forslag til kommende mødedatoer.
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4. Mål for Sprog og Læsning 1. - 10. klasse
Konsulent Katrin Lass var til stede til dette dagsordenspunkt.
Mål for sprog og læsning for dagtilbud, grund- og fællesskolen var udsendt til styrelsesmedlemmerne
som bilag til dagsordenen og Katrin Lass fremhævede ved hjælp af en power-point-præsentation
nogle af de nye tiltag i forhold til de mål, der har været tidligere. Næste step bliver
gymnasieområdet.
Ordstyreren takkede Katrin Lass for oplægget.
Styrelsesmedlemmerne godkendte enstemmigt de nye mål for sprog og læsning for dagtilbud, grundog fællesskolen.
Lars Kofoed orienterede om, at Skoleforeningen på Sydslesvigkonferencen den 4. marts 2017 skal
bidrage med emnet sprog og sprogpolitik. Det netop vedtagne er et godt eksempel på, at vi arbejder
med emnet.
5. Lærer/Elevsamtaler
Konsulenterne Tina Joost og Mette Tode var til stede til dette dagsordenspunkt.
Tina Joost og Mette Tode orienterede styrelsesmedlemmerne ved hjælp af en power-pointpræsentation om elev-lærer-samtaler som en del af en evalueringskultur. Oplægget sendes til
styrelsesmedlemmerne sammen med protokollen fra mødet.
Udo Jessen takkede for et fantastisk oplæg og spurgte, hvordan responsen er ude omkring.
Tina Joost svarede, at de havde vejledt kollegerne, der er meget interesseret, og fornemmelsen er, at
de er meget glade for konkrete redskaber.
Søren Harnow Klausen mente, at oplægget er et forrygende inspirationskatalog, der giver
muligheder. Han spurgte, hvorvidt den enkelte elev kan være sikker på, at der gennemføres
lærer/elevsamtaler.
Lars Kofoed svarede, at Styrelsen bør beslutte, at der skal indføres en forpligtende evalueringskultur,
der integreres i læseplansarbejdet.
Ordstyreren takkede Tina Joost og Mette Tode for oplægget.

Dagsordenspunkter til orientering og evt. beslutning
6. Efterskolesatser: Vi har arbejdet på at lave nye satser, der forholder sig til de overordnede fra
Efterskoleforeningen, men mere tilgodeser vores sociale vilkår
Eberhard von Oettingen henviste til det udsendte bilag og gennemgik og kommenterede det. For
tiden er Skoleforeningens støttesatser identiske med satserne fra Danmark. Det foreslås, at
støttesatserne for dem, med lavest indkomst, forhøjes, således at flere elever får mulighed for et
efterskoleophold. Mange af de socialt svage har ikke tradition for at komme på efterskole.
Oluf Hoppe spurgte, om der fandtes en statistik der viste elevernes fordeling i forhold til forældrenes
indkomst.
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Eberhard von Oettingen svarede, at mange i dag får højeste tilskud, men vi kender ikke forældrenes
fordeling. Han foreslog at undersøge Oluf Hoppes spørgsmål og komme med et svar på mødet i
januar.
Lars Petersen var af den opfattelse, at Skoleforeningens tilskud generelt ikke var høje nok. Han
spurgte, hvor meget den foreslåede forhøjelse af tilskuddet vil udgøre på årsbasis.
Lars Kofoed svarede, at hvis Skoleforeningen yder tilskud til ca. 40 elever per år, der alle får den
højeste tilskudssats, vil den foreslåede forhøjelse udgøre ca. 20.000 euro årligt ekstra.
Oluf Hoppe mente, at satserne måske burde splittes mere i den retning, at de højtlønnede får mindre
i tilskud end de lavtlønnede.
Lars Kofoed gjorde opmærksom på det nuværende dilemma, hvis vi sender for mange af vore elever
på efterskoleophold, da det er dem vi mister tilskud for. Emnet tages med i en arbejdsgruppe under
Sydslesvigudvalget for at generere et højere tilskud fra Danmark.
Styrelsen besluttede enstemmigt, at der på mødet i januar skal fremlægges flere informationer
herunder, hvor højt man kan skubbe indtægtsgrænsen samt udarbejde en finansieringsplan.
7. Status Læsefestivalen
Konsulent Katrin Lass var til stede til dette dagsordenspunkt.
Eberhard von Oettingen og Katrin Lass informerede om, at der var blevet sendt en ansøgning om
projektstøtte til Sydslesvigudvalget, og at man ellers er godt i gang med forberedelserne. SdU har
fundet en god foredragsholder og SSF er også aktiv. På læsefestivalens hjemmeside oplyses om alle
arrangementer, der er afklaret. På afslutningsarrangementet vil bl.a. Dissing og Las optræde.
Eberhard von Oettingen foreslog at invitere den tyske kulturminister til afslutningsarrangementet.
8. Meddelelser
Olaf Runz meddelte, at Skoleforeningen og Undervisningsministeriet i Kiel er blevet enige om, at
sydslesvigske elever fremover kan lave deres obligatoriske projektopgave i 9. klasse på en efterskole i
Danmark. Det betyder, at eleverne fremover ikke skal gennemføre projektet i 10. klasse oveni den
almindelige undervisning.
9. Eventuelt
Der var ingen ordmeldinger til dette dagsordenspunkt.

Formanden sluttede mødet.
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