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Protokollat
over styrelsesmødet torsdag den 5. juli 2018 kl. 18.00 på Christian Paulsen-Skolen
Til stede: Søren Harnow Klausen, Jens-Søren Jess, Oluf Hoppe, Michael Sørensen, Udo Jessen, Lars
Petersen, Birgit Jürgensen-Schumacher, Jørgen Jensen Hahn, Lars Kofoed-Jensen, Uwe Prühs, Olaf
Runz, Petra von Oettingen, Eberhard von Oettingen, Ilka Börner og generalkonsul Kim Andersen
Afbud: Thomas Weinschenk, Joern Radzio, Michaela Bumann, Michael Otten, Linda Skrydstrup, Dirk
Clausen
Protokolfører: Sabine Oetzmann
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Spørgetid
Godkendelse af den åbne del af protokollatet fra styrelsesmødet den 31. maj 2018
Vedtagelse af læreplaner og herunder navneforandring for tre fag
Principbeslutning om fælles evalueringsskemaer
SydslesvigCrew
Pixi-bog til samarbejdsrådene
Meddelelser
Eventuelt

Udo Jessen bød velkommen.
1. Spørgetid
Der var ingen spørgsmål.
Dagsordenspunkter til beslutning
2. Godkendelse af den åbne del af protokollatet fra styrelsesmødet den 31. maj 2018
Det udsendte protokollat blev enstemmigt godkendt.
3. Vedtagelse af læreplaner og herunder navneforandring for tre fag
Mette Tode, CfU, deltog i dette dagsordenspunkt.
Eberhard von Oettingen henviste til det udsendte bilag og orienterede kort om forløbet. Han mente,
at Skoleforeningen med de nye læreplaner løfter sprog og faglighed og at vi endelig kan tillade os at
gøre det på en dansk måde. Nu er vi der, hvor læreplansudvalget gerne vil have læreplanerne
godkendt som vejledende fra skoleåret 2018/2019 og gældende fra skoleåret 2019/2020.
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Oluf Runz orienterede om, at landet Slesvig-Holsten per 1. august 2018 har foretaget ændringer i
”Grundschulordnung” herunder bl.a. at gå tilbage til talkarakter fra 3. klasse. I en samtale med
ministeriets juridiske afdeling fik vi oplyst, at Skoleforeningen, hvis vi ønskede det, fortsat vil kunne
anvende skriftlige/tabellariske udtalelser til og med 7. klassetrin og endda ville kunne opnå
dispensation for 8. klassetrin, så vi i princippet først skulle have talkarakterer fra og med 9. klassetrin.
Schulartempfehlung skal kun udstedes, når en elev skifter til det offentlige skolevæsen eller flytter
sydpå. De omtalte muligheder forudsætter dog en tilsvarende beslutning i Fællesrådet, som vil få
emnet på dagsordenen i efteråret.
Oluf Hoppe spurgte, om der foreligger noget på skrift fra ministeriet.
Olaf Runz svarede, at der i den nye lov står, at vi som privat skolevæsen er fritaget, men han ville
gerne bede om noget på skrift.
Oluf Hoppe understregede vigtigheden af, at der skal være en udefra, der gør det klart og tydeligt på
fællesrådsmødet.
Eberhard von Oettingen svarede, at man vil spørge konsulent Lene Heckmann, der har deltaget i
forløbet.
Styrelsen vedtog med 7 ja-stemmer og 1 afholdelse de nye læreplaner og en navneforandring for
fagene hjemkundskab, natur/teknik og kristendomskundskab.
4. Principbeslutning om fælles evalueringsskemaer
Mette Tode, CfU, deltog i dette dagsordenspunkt.
Eberhard von Oettingen henviste til det udsendte bilag og bad om styrelsesmedlemmernes
tilkendegivelser, hvordan evalueringsskemaerne skal fremlægges på fællessrådsmødet til efteråret.
Team Læreplan anbefaler, at evalueringsskemaerne lægger sig i forlængelse af de nye læreplaners
logik og de vil, i samarbejde med læringskonsulent Lene Heckmann, udarbejde et forslag til
evalueringsskemaernes struktur og indhold.
Styrelsen gik enstemmigt ind for, at Team Læreplan udarbejder et forslag til evalueringsskemaer.
Eberhard von Oettingen nævnte, at for at kunne gøre det skal lærerne efter efterårsferien trækkes
ud til netværksmøder med Lene Heckmann. Et møde i hvert fællesskoledistrikt, hvor lærerne er på
skolebænken fra kl. 9.00 – 16.00. Eleverne bliver hjemme og laver opgaver. Er der ikke mulighed
herfor er alle skoler forpligtet til opsyn under HFO/SFO eller andre ordninger.
Lars Petersen spurgte, hvorfor disse møder ikke kan finde sted i den undervisningsfrie tid.
Uwe Prühs svarede, at det er den måde møderne bedst kan gennemføres på og at systemet godt kan
bære det.
Styrelsen gik med 7 ja-stemmer og 1 afholdelse ind for, at netværksmøderne kan afholdes som
foreslået.
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Dagsordenspunkter til orientering og evt. beslutning
5. SydslesvigCrew
Eberhard von Oettingen bød velkommen til Lucca, Till og Jesper Jacobsen fra Gustav JohannsenSkolen, der kom med en orientering om valgfaget SydslesvigCrew. 120 unge fra alle ni fællesskoler og
Ladelund Ungdomsskole danner SydslesvigCrew.
Eleverne var enige om, at de personligt havde udviklet sig meget i løbet af skoleåret. De er blevet
mere bevidste om deres identitet og de havde på forskellige workshops lært at tale frit og og fået en
masse inputs, som de kunne anvende i forbindelse med besøg af rejsegrupper på skolen. Jesper
Jacobsen supplerede med, at eleverne har rykket sig utrolig meget og har udviklet en kæmpe
bevidsthed, der har klædt dem på til fremtiden og styrket dem både fagligt og personligt. Han var så
begejstret for projektet, at han kunne tænke sig en udvidelse.
Herefter besvarede gæsterne styrelsesmedlemmernes spørgsmål.
6. Pixi-bog til samarbejdsrådene
Jens-Søren Jess informerede om, at baggrunden for hans ønske om en pixi-bog til samarbejdsrådene
skyldes et samarbejdsrådsmøde på Duborg-Skolen, hvor samarbejdsrådet skulle drøfte/godkende
budgetter, men ikke fik indsigt i dem. En pixi-bog ville være et relevant værktøj, så
samarbejdsrådsmedlemmer er orienteret om de rettigheder de har. Jens-Søren Jess havde forberedt
et forslag til en pixi-bog, som han gennemgik og kommenterede ved hjælp af en power pointpræsentation.
Lars Kofoed havde inden styrelsesmødet sendt et omfangsrigt materiale til styrelsesmedlemmerne til
inspiration, som de blev bedt om at gennemse. Direktionen vil komme med et udspil senere i
forløbet.
Lars Petersen havde set på materialet og mente, at det var godt, men for omfangsrigt. En mindre, let
læselig udgave ville bedre være egnet. Lars Petersen foreslog at nedsætte et arbejdsudvalg.
Udo Jessen sagde, at det principielle i Jens-Søren Jess’ forslag var godt, men når alle emner skal
tilgodeses ville det blive en fyldig pixi-bog.
Oluf Hoppe syntes, at der ingen forenkling skal til. Samarbejdsrådsmedlemmer skal informeres om,
hvordan de skal agere/reagere og hvilke opgaver de har. Det gælder om principperne for at arbejde i
et samarbejdsråd. Han følte, at der var brug for et kvalitetsværktøj og ikke en forenkling. Kernen er,
at samarbejdsrådet bliver løftet i kvaliteten.
Jens-Søren Jess mente, at begge versioner burde udarbejdes. En pixi-bog til det enkle og en
omfangsrig udgave til de viderekomne.
Søren Harnow Klausen henviste til, at det er nu samarbejdsrådene har brug for et værktøj, ikke først i
2019 eller 2020.
Birgit Jürgensen-Schumacher gik ind for en hurtigarbejdende arbejdsgruppe, der sammenfatter det,
som et samarbejdsråd har brug for.
Udo Jessen foreslog, at emnet kunne være relevant til en temadag hhv. –aften.
Oluf Hoppe spurgte, hvad der var grundlag for de nuværende samarbejdsrådsregler.

Styrelsesprotokollat – 5.7.2018
Side 3 af 4

Lars Kofoed svarede, at de nok var blevet udarbejdet internt.
Søren Harnow Klausen sagde, at værktøjet skal holdes så simpelt som muligt og at der skal være
fokus på de konkrete opgaver et samarbejdsråd har.
Birgit Jürgensen-Schumacher understøttede ideen om at tage reglerne op til revison generelt, men
det må så være en anden arbejdsgruppe.
Styrelsen blev enige om, at emnet tages op til fornyet drøftelse på det kommende møde herunder,
hvordan de nuværende regler for samarbejdsråd er opstået.
7. Meddelelser
Eberhard von Oettingen meddelte, at
 der til næste skoleår er tilmeldt 11 elever til den fleksible overgangsfase på Gustav JohannsenSkolen.
Udo Jessen meddelte, at
 der på det seneste samrådsmøde blev truffet en beslutning om at nedsætte et arbejdsudvalg, der
skal se på mindretallets struktur. Skulle det vise sig, at en uvildig undersøgelse skulle komme på
banen igen, vil han vende tilbage til Styrelsen.
Birgit Jürgensen-Schumacher meddelte, at
 hun havde deltaget i Flensborg Avis’ generalforsamling den 29. juni 2018.
8. Eventuelt
Der var ingen ordmeldinger til dette dagsordenspunkt.

Formanden sluttede mødet.
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