Dansk Skoleforening for Sydslesvig

Flensborg, den 02.03.2011

Protokollat over Skoleforeningens ordinære fællesrådsmøde
torsdag den 24. februar 2011 på Oksevejens Skole

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

Valg af mødeleder og protokolfører
Meddelelser
Godkendelse af protokollat fra det ordinære fællesrådsmøde den 28. oktober 2010
Ændring af Skoleforeningens vedtægter
Ændring af forretningsorden for Skoleforeningens Fællesråd
Lukning af Christian Paulsen-Skolen i Flensborg?
Styrelsen anbefaler en lukning af Christian Paulsen-Skolen med udgangen af skoleåret
2010/2011
7. Skoleforeningens regnskab for finansåret 2010; gennemgang, afstemning
8. Skoleforeningens driftsbudget for finansåret 2011 - revideret
9. Skoleforeningens driftsbudget for finansåret 2012
10. Regler for elevernes repræsentation
11. Redegørelse for kommende anlægsopgaver
12. Eventuelt
Bilagene til dagsordenspunkterne 4, 6, 7, 8 og 9 var inden mødet blevet udsendt. Aktualiserede
bilag til dagsordenspunkterne 4 og 6 blev i begyndelsen af mødet udleveret til fællesrådsmedlemmerne.
Deltagere:
I mødet deltog 73 fællesrådsmedlemmer, 7 suppleanter (deraf 5 stemmeberettigede), gæster og
repræsentanter for lønnede medarbejdere, i alt 140 personer.
Efter fællessangen ”Det er i dag et vejr, et solskinsvejr” bød formand Per Kristian Gildberg alle
deltagere velkommen.
1. Valg af mødeleder og protokolfører
Formanden foreslog på Styrelsens vegne Martin Lorenzen til mødeleder og Philipp Micha til
protokolfører.
De foreslåede blev enstemmigt valgt.
Mødelederen takkede for valget og konstaterede mødets lovlighed.
2. Meddelelser
Der var ingen meddelelser.
3. Godkendelse af protokollat fra det ordinære fællesrådsmøde den 28. oktober 2010
Da der ikke var kommentarer eller ønsker om ændringer til den udsendte protokol, konstaterede
mødelederen, at protokollatet fra fællesrådsmødet den 28. oktober 2010 dermed var godkendt.
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4. Ændring af Skoleforeningens vedtægter
Styrelsesmedlem Dorthe Larsen præsenterede Styrelsens forslag om en ændring af Skoleforeningens vedtægter og henviste til det udsendte bilag af 11. februar 2011. Styrelsens forslag
bygger på resultaterne fra vedtægtsudvalgets arbejde. Forslaget indfrier ønsker om formelle og
sproglige præciseringer og aktualiseringer og opfylder de gældende juridiske krav til foreningsvirksomhed. Ved en detaljeret gennemgang af forslaget berettede Dorthe Larsen om baggrunden for
og motivationen til de enkelte ændringer; heriblandt begrebsaktualiseringer, nødvendige
specificeringer af foreningens almennyttighed ifølge tysk foreningsret (§ 6 om Skoleforeningens
almennyttighed blev præsenteret i en dansk oversættelse, da originalformuleringen af hensyn til
tysk foreningslovgivning er skrevet på tysk), ændringer af frister, ændringer af opdelingen af
valgområderne, udvidelsen af Styrelsen og indførelsen af et medlemskontingent.
Dorthe Larsen orienterede om to ændringsforslag til Styrelsens forslag, ét fra Samarbejdsrådet ved
Vesterland-Kejtum Danske Skole og ét fra Samarbejdsrådet ved Gottorp-Skolen. VesterlandKejtum Danske Skoles forslag omfatter ønsket om tilknytning til valgområde VIII i stedet for
valgområde IV. Forslaget støttes af Styrelsen. Ole Nielsen, Gottorp-Skolens skolekreds, gjorde rede
for Gottorp-Skolens ønske om to ændringer til Styrelsens ændringsforslag: ophævelsen af kravet
om personlige suppleanter til fordel for ikke-personlige suppleanter og muligheden for overdragelse
af stemmeretten til suppleanter ved forfald. Dorthe Larsen gjorde opmærksom på praktiske overvejelser bag kravet om personlige suppleanter og håbet om en styrkelse af den enkeltes ansvarsfølelse og selvforståelse som fællesrådsmedlem. Direktør Anders Molt Ipsen fremhævede, at der
ved varetagelsen af honoraropgaver ved Dansk Voksenundervisning i Sydslesvig ikke er tale om
ansættelsesforhold mellem Skoleforeningen og underviseren, og funktionen i Fællesrådet dermed
opretholdes.
Thede Boysen, Gustav Johannsen-Skolens skolekreds, gjorde opmærksom på, at Styrelsens
oprindelige forslag om tilføjelsen af sætningen ”Som medlem tilslutter man sig det danske
mindretal i Sydslesvig” til vedtægternes § 3 af Foriining for nationale Friiske ikke var blevet
opfattet som fornærmelse, men at de nationale friseres forslag, som fremhævede sidestillingen af
det frisiske med det danske mindretal, derimod var blevet afvist af Styrelsen. Silke WeinzierlHancke, Uffe-Skolens skolekreds, understregede betydningen af de regionale møder som
informationsarrangementer forud for fællesrådsmøderne, efterspurgte en skriftlig fiksering af kravet
om gennemførelse af mindst to regionale fællesrådsmøder og stillede sammen med flere
fællesrådsmedlemmer et tilsvarende ændringsforslag. Hun spurgte desuden ind til vedtægternes §
12 og fristen for udsendelsen af dagsordenen og efterlyste bedre muligheder for aflevering af
ændringsforslag. Kirsten Amendt, Kaj Munk-Skolens skolekreds, fremhævede, at regionalmøderne
ligger for tæt på fællesrådsmøderne, og at de først holdes efter udløbet af udsendelsesfristen. Martin
W. R. Küchenthal, Skovlund-Valsbøl Danske Skoles skolekreds, bakkede op om Silke WeinzierlHanckes forslag om forpligtelsen til gennemførelse af mindst to regionale møder. Han orienterede
om, at der generelt er mulighed for at stille ændringsforslag til punkter på dagsordenen, og at fristen
kun gælder for nye emner. Wolfram Schmidt, Jes Kruse-Skolens skolekreds, ytrede sin bekymring
over arbejdsomfanget i forbindelse med referatskrivningen ved de regionale fællesrådsmøder.
Styrelsesmedlem Dorthe Larsen svarede, at Styrelsen ønskede at give mulighed for fleksibelt at
efterkomme behovet for regionale møder i stedet for at fastskrive kravet om gennemførelsen af et
bestemt antal regionale møder. Referatskrivningen er intet krav og ikke pålagt en bestemt person.
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Mødeindholdet kan også fremover fastholdes i et notat. Styrelsesmedlem Bente Falkenham henviste
til muligheden for indkaldelse til ekstraordinære møder og påpegede, at regionalmøderne bevidst
ligger tæt på fællesrådsmøderne og på den måde garanterer en intensiv behandling af emnerne.
Direktør Anders Molt Ipsen bekræftede rigtigheden i Martin W. R. Küchenthals orientering om, at
det er muligt at indgive ændringsforslag til dagsordenen.
Niels Nielsen, Driftsrådet, fremførte på vegne af Driftsrådet et længe næret ønske om medarbejdernes repræsentation i Skoleforeningens styrende organer. Driftsrådet foreslår, at lønnede
medarbejdere er repræsenteret i Styrelsen og valgbare til Fællesrådet. Niels Nielsen understregede,
at der ikke er tale om et ønske om at erobre foreningen fra forældrene. Der er derimod tale om et
ønske om at skabe optimale forhold i institutionerne ved blandt andet at bidrage med idéer og faglig
viden. Medarbejderrepræsentationen skal også ses i lyset af diskussionen af åbenheden og ligestillingen i foreningen. Kirsten Amendt, Kaj Munk-Skolens skolekreds, frarådede at åbne op for
medarbejdere og påpegede, at medarbejderrepræsentationen ville resultere i, at forældrene ikke
længere stiller op til valg, og at Fællesrådet bliver styret af lærere.
Under henvisning til ændringsforslaget til vedtægternes § 19 og indførelsen af et årskontingent
fremhævede Oluf Hoppe, Hanved Danske Skoles skolekreds, at der findes medlemskort, og at der
også burde eksistere et medlemskartotek. Han spurgte ind til det administrative merarbejde og dets
omkostninger i forhold til den forventede indtægt og satte spørgsmålstegn ved indførelsen af et
medlemskontingent, som efter hans mening ville ligne et skolebidrag. Han stillede derfor sammen
med Martin W. R. Küchenthal et ændringsforslag om en særskilt afstemning om Styrelsens forslag
om ændringen af § 19. SSW-landdagsmedlem Lars Harms ytrede sin betænkelighed ved opkrævningen af et medlemskontingent og advarede mod, at kontingentet kunne tolkes som bevis på, at
Skoleforeningens skoler er privatskoler. Dette ville vanskeliggøre SSW-politikernes indsats for
ligestillingen. Kirsten Amendt, Kaj Munk-Skolens skolekreds, foreslog at fjerne ændringen af § 19
og i stedet for at afvente et regeringsskifte i Slesvig-Holsten.
Styrelsesmedlem Dorthe Larsen bekræftede, at Styrelsen havde drøftet betænkelighederne ved
ændringen af vedtægternes § 19. Hun understregede, at der ikke er tale om et månedligt bidrag til de
enkelte institutioner, men et medlemsgebyr til foreningen, som opkræves alle medlemmer: Det vil
sige også medlemmer, der ikke længere har børn i institutionerne. Formand Per Kristian Gildberg
fremhævede, at det ikke primært handler om at øge indtægten. Intentionen er derimod at styrke det
personlige tilhørsforhold til Skoleforeningen og at lægge op til et aktivt medlemskab. Selve opkrævningen skal stort set løses ved hjælp af den eksisterende forvaltning og ikke resultere i større
administrationsudgifter.
Mødelederen satte Styrelsens forslag samt fire ændringsforslag til Styrelsens forslag til afstemning.
Fællesrådet vedtog følgende:
•

Forslag om ændring af § 13 stk. 1 og ændring af Vesterland-Kejtum Danske Skoles
og Vesterland-List Børnehaves tilknytning til valgområde VIII i stedet for valgområde IV.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
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Forslag om ændring af § 10 stk. 2 og fjernelse af ordet ”personlig”. Forslag om
ændring af § 12 stk. 6 og ændring af sætningen ”Ved forfald overdrages stemmeretten til den personlige suppleant” til ”Ved forfald overdrages stemmeretten til en
suppleant”.
Det samlede forslag blev afvist med 38 stemmer. 24 delegerede stemte for
forslaget. De øvrige stemmeberettigede afholdt sig fra at stemme.

•

Forslag om ændring af § 13 stk. 5 og ændring af sætningen ”Efter Styrelsens
konstituering kan der efter behov i det enkelte valgområde gennemføres møder for
Fællesrådets delegerede fra det pågældende valgområde” til ”Efter Styrelsens
konstituering skal der i det enkelte valgområde gennemføres mindst 2 regionale
fællesrådsmøder for Fællesrådets delegerede fra det pågældende valgområde”.
Forslaget blev vedtaget med 36 stemmer. 22 delegerede stemte imod. De øvrige
delegerede afholdt sig fra at stemme.

•

Forslag om, at ændringen af § 19 vedrørende årskontingent udgår af Styrelsens
samlede ændringsforslag.
Forslaget blev vedtaget med 39 stemmer og 17 modstemmer. De øvrige delegerede
afholdt sig fra at stemme.

•

Styrelsens reviderede forslag af 11. februar 2011 om ændring af Skoleforeningens
vedtægter med ovennævnte ændringer af § 13 stk. 1, § 13 stk. 5 og § 19.
Forslaget blev vedtaget med 76 stemmer og dermed med det nødvendige flertal på
tre fjerdedel af de stemmeberettigede medlemmer.

5. Ændring af forretningsorden for Skoleforeningens Fællesråd
Styrelsesmedlem Dorthe Larsen gjorde rede for Styrelsens forslag om en ændring af forretningsordenen for Skoleforeningens Fællesråd. Forslaget var blevet sendt til fællesrådsmedlemmerne den
29. november 2010. Dorthe Larsen gennemgik og forklarede samtlige dele af ændringsforslaget.
Hun gjorde også opmærksom på en enkelt tilføjelse i forhold til det udsendte forslag. Under forudsætning af, at Fællesrådet ved behandling af dagsordenspunkt 10 ville godkende oprettelsen af et
Fælleselevråd og vedtage reglerne for elevernes repræsentation, foreslår Styrelsen, at Fællesrådet i
lighed med Driftsrådet får mulighed for at sende to repræsentanter med taleret, men uden
stemmeret, til fællesrådsmøderne.
Thede Boysen, Gustav Johannsen-Skolens skolekreds, stillede forslag om ændring af forretningsordenens § 7. Han ønskede formuleringen ændret til, at mødelederen altid sætter det videstgående
forslag og ændringsforslag først til afstemning.
Niels Nielsen, Driftsrådet, meddelte, at Driftsrådet ønskede at støtte udviklingen hen imod øget
åbenhed i Skoleforeningen. Han henviste til ændringen af forretningsordenens § 5 og foreslog på
Driftsrådets vegne, at mødedokumenterne (indkaldelser, dagsordener, bilag og protokoller), som
kun er tilgængelige i Fællesrådets lukkede forum, fremover offentliggøres på foreningens hjemmeside.

Side 4 af 9

Dansk Skoleforening for Sydslesvig

Flensborg, den 02.03.2011

Martin Lorenzen satte Styrelsens forslag samt to ændringsforslag til Styrelsens forslag til
afstemning. Fællesrådet besluttede følgende:
•

Forslag om ændring af § 4 og ændring af formuleringen ”Til Fællesrådets møder
indbydes: 2 repræsentanter fra Skoleforeningens driftsråd hhv. Skoleforeningens
fællesdriftsråd. De pågældende har taleret, men ingen stemmeret” til ”Til
Fællesrådets møder indbydes: 2 repræsentanter fra Skoleforeningens driftsråd hhv.
Skoleforeningens fællesdriftsråd samt 2 repræsentanter fra fælleselevrådet. De
pågældende har taleret, men ingen stemmeret”.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

•

Forslag om ændring af § 7 og ændring af sætningen ”Mødelederen bestemmer, i
hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til afstemning” til ”Mødelederen sætter det videstgående forslag og ændringsforslag først til afstemning”.
Forslaget blev nedstemt af flertallet. Én delegeret stemte for forslaget.

•

Styrelsens forslag (udsendt den 29. november 2010) om ændring af forretningsorden for Skoleforeningens Fællesråd med ovennævnte ændring af § 4.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

6. Lukning af Christian Paulsen-Skolen i Flensborg?
Styrelsen anbefaler en lukning af Christian Paulsen-Skolen med udgangen af skoleåret
2010/2011
Formand Per Kristian Gildberg indledte emnet med at minde om Skoleforeningens vanskelige
økonomiske situation, som skyldes en fortsat mangel på økonomisk ligestilling. Han henviste også
til varslerne om kommende års nedjusteringer af de danske statstilskud og delvis omprioritering af
midlerne. Formanden gjorde opmærksom på, at Skoleforeningens sparepotentiale ligger i udgifterne
til lønningerne, som udgør cirka 80 % af foreningens samlede budget. Han nævnte betydningen af
senere års omstrukturering på skoleområdet og indførelsen af fællesskolestrukturen. I det centrale
Flensborg satses i den forbindelse på en strukturforandring med to grundskoler i den vestlige og to
skoler i den østlige del af byen og foreslås lukningen af Christian Paulsen-Skolen og fordelingen af
grundskole- og hjælpeskoleeleverne på Gustav Johannsen-Skolen og Jørgensby-Skolen med virkningen fra den 1. august 2011. Formanden betegnede lukningen som en vanskelig, men forsvarlig
løsning, og understregede, at den ikke negativt er rettet mod Christian Paulsen-Skolen.
Direktør Anders Molt Ipsen gjorde efterfølgende grundigt rede for samtlige sider af den planlagte
omstrukturering og lukningen af Christian Paulsen-Skolen. Han informerede fællesrådsmedlemmerne om skolens placering i forhold til foreningens øvrige skoler i byen, og om den
nuværende og den planlagte fordeling af eleverne på institutionerne i den østlige og vestlige del af
Flensborg. Han nævnte de skolepolitiske og pædagogiske bevæggrunde for omstruktureringen,
beskrev de fysiske forhold på Gustav Johannsen-Skolen og Jørgensby-Skolen og oplyste om afstandene og kørselsforholdene. Direktøren gik desuden udførligt ind på den økonomiske side af
planerne og informerede om besparelseseffekten ved lukningen af Christian Paulsen-Skolen og
centraliseringen af forvaltningsenheder.
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Søren Harnow Klausen, Christian Paulsen-Skolens skolekreds, præsenterede alternativforslag af
Christian Paulsen-Skolens Samarbejdsråd, som i lighed med Styrelsens forslag indebærer lukningen
af Christian Paulsen-Skolen. Medens der anbefales en nedlæggelse og fordeling af grundskoleklasserne til primært Gustav Johannsen-Skolen og Jørgensby-Skolen ved udgangen af skoleåret
2010/2011, ønskes hjælpeskolen i modsætning til Styrelsens forslag først flyttet, når der på Gustav
Johannsen-Skolen er etableret en langtidsholdbar løsning med plads til samtlige hjælpeskoleklasser.
Søren Harnow Klausen understregede Samarbejdsrådets vilje til at bidrage til de nødvendige
besparelser til trods for alvorlige bekymringer for skolen. Han påpegede, at Samarbejdsrådets
alternativforslag resulterer i samme besparelse og ikke medfører ekstraomkostninger. Han satte
spørgsmålstegn ved Styrelsens øvrige talmateriale, de antagelige besparelser og mulighederne for
centraliseringen af de nævnte forvaltningsenheder. Han mindede fællesrådsmedlemmerne om, at der
er tale om en principiel afgørelse med afgørende betydning for håndteringen af kommende
institutionslukninger. En afvisning af Styrelsens forslag ville derfor også gavne diskussionskulturen
i foreningen og åbne op for en seriøs undersøgelse af alternativer.
Direktør Anders Molt Ipsen pegede på møderne og diskussionen forud for fællesrådsmødet som
tegn på Styrelsens og Direktionens åbenhed for alternativer. Han forsikrede, at Samarbejdsrådets
forslag bliver taget seriøst. En grundig undersøgelse havde dog vist, at Samarbejdsrådets forslag
havde nogle uheldige konsekvenser. Han understregede nødvendigheden af en helhedsløsning for
skolerne i Flensborg og gjorde opmærksom på konsekvenserne af Samarbejdsrådets forslag.
Forslaget ville medføre store omkostninger i forbindelse med om- og udbygningen af Gustav
Johannsen-Skolen, binde betydelige anlægsmidler og forhindre en gennemførelse af andre
påtrængte opgaver. Foreningens anlægsmidler er båndlagt frem til 2016, og en om- og udbygning af
Gustav Johannsen-Skolen ville derfor blive udskudt og dermed forhindre en sammenlægning af
administrative enheder på Christian Paulsen-Skolen. Hjælpeskoleeleverne ville være afskåret fra
jævnaldrende grund- og fællesskoleelever, indtil en udbygning af Gustav Johannsen-Skolen havde
fundet sted.
Kirsten Amendt, Kaj Munk-Skolens skolekreds mindede om lukningen af Gulde Danske Skole og
sammenlægningen med Kaj Munk-Skolen. Hun krævede hjælpeskoleelevernes integration i fællesskolerne frem for en adskillelse fra de øvrige elever og nævnte den aktuelle praksis fra
fællesskolerne udenfor Flensborg som eksempel. Hun bad om flere informationer om Skoleforeningens øvrige besparelsesplaner. Søren Harnow Klausen, Christian Paulsen-Skolens
skolekreds, svarede, at alternativforslaget lægger op til en fuld integration af hjælpeskoleeleverne.
Han var sikker på, at flytningen af grundskolen ville gøre plads til PPR, tvivlede dog på muligheden
for en sammenlægning af flere administrationsenheder på skolen. Han efterlyste mere tid til
flytningen af hjælpeskolen og bad om belæg for, at hjælpeskolens samlede flytning til Gustav
Johannsen-Skolen medfører merudgifter.
Næstformand Udo Jessen støttede Kirsten Amendt i sin vurdering af integrationen af hjælpeskoleeleverne på fællesskolerne og fremhævede betydningen af ligebehandlingen af eleverne.
Formand Per Kristian Gildberg meddelte, at Styrelsen havde drøftet samtlige alternativforslag og
undersøgt realiseringsmulighederne. Med henblik på det store antal ledige klasselokaler på
Jørgensby-Skolen mente han, at det ville være uforsvarligt at udbygge Gustav Johannsen-Skolen
frem for at udnytte den ledige lokalekapacitet. Han bekræftede den fælles interesse i ønsket om det
bedste for børnene og institutionen. Per Kristian Gildberg gav udtryk for, at Fællesrådet ikke mindst
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ved regionalmøderne har haft mulighed for at drøfte Styrelsens forslag og lejlighed til at foreslå
alternative løsninger.
Søren Harnow Klausen, Christian Paulsen-Skolens skolekreds, mente, at Styrelsen og Direktionen
modsiger sig selv, når de på den ene side forudsiger et stigende elevtal i byens østlige del, og
samtidigt påtaler og binder den ledige lokalekapacitet på Jørgensby-Skolen. Han ytrede sin
bekymring ved konsekvenserne af lukningen af skolen og en forhastet flytning af grund- og
hjælpeskoleklasserne. Alexandra Gholami Haghighifard, Gustav Johannsen-Skolens skolekreds,
anbefalede, at hjælpeskoleeleverne fra 1. til 6. klasse forbliver på Christian Paulsen-Skolen, medens
7. til 9. årgang skifter til Gustav Johannsen-Skolen. Skoleforeningen har et særligt ansvar for de
yngste elever, som bør prioriteres højere end en centralisering af forvaltningsenheder. Niels Ole
Krogh, Oksevejens Skoles skolekreds, krævede, at Styrelsen bliver bedre til at tage foreningens
basis og Fællesråd alvorligt. Styrelsen burde for eksempel i god tid have bedt Samarbejdsrådene om
forslag om mulige besparelser og derefter have præsenteret nogle af forslagene til drøftelse og
gennemgang ved de regionale fællesrådsmøder. Han var enig med Samarbejdsrådet ved Christian
Paulsen-Skolen i kritikken af demokratiunderskuddet, måtte dog erkende, at Fællesrådet på grund af
manglende midler til en udbygning af Gustav Johannsen-Skolen er nødt til at følge Styrelsens
forslag om en lukning af Christian Paulsen-Skolen. Sylvia Grambowski-Fillmer, Jes Kruse-Skolens
skolekreds, havde stor forståelse for kampen for bevarelsen af skolen, frarådede dog samtidigt at
bevare hjælpeskolen på Christian Paulsen-Skolen som en adskilt enhed, der isolerer
hjælpeskoleelever fra de øvrige grund- og fællesskoleelever. Kirsten Amendt, Kaj Munk-Skolens
skolekreds, understregede, at hjælpeskoleeleverne har krav på ligebehandling. Hun efterspurgte
informationer om, hvorvidt der er fare for flere institutionslukninger, og pegede på fatale
konsekvenser ved eventuelle lukninger i landdistrikterne. Hanne Bruun Jensen, Jørgensby-Skolens
skolekreds, advarede mod at tage hjælpeskoleeleverne som gidsler i sagen, og gjorde opmærksom
på hjælpeskoleelevernes ressourcer og robusthed til at magte et skoleskifte efter 6. klassetrin..
Direktør Anders Molt Ipsen meddelte, at det er meget svært at give et entydigt svar på spørgsmålet
omkring behovet for yderligere besparelser i de kommende år. Budgettet for 2011 er lagt og i
balance, men størrelsen af tilskuddene for det kommende år er endnu ikke kendt. Han frarådede at
tage udgangspunkt i det værst tænkelige scenario. Bevillingerne gives for ét år ad gangen, og den
politiske målsætning er fortsat indfrielsen af ligestillingen. Da lønningerne med 80 % af Skoleforeningens samlede budget udgør den største udgiftspost, satses på en positiv effekt af resultaterne
af igangværende og kommende overenskomstforhandlinger. Derudover slår forældrebidragsforhøjelserne, som blev vedtaget af Fællesrådet i 2010, først helt igennem i nuværende år. Søren
Harnow Klausen, Christian Paulsen-Skolens skolekreds, fremhævede, at hjælpeskoleeleverne
næppe bliver taget som gidsler. Samarbejdsrådsmedlemmerne fra Christian Paulsen-Skolen har som
skolens repræsentanter tværtimod det nødvendige og indgående kendskab til institutionen og dens
elever.
Oluf Hoppe, Hanved Danske Skoles skolekreds, bad Søren Harnow Klausen om flere oplysninger
om alternativforslaget og eventuelle meromkostninger. Han ville vide, om Anders Molt Ipsens
indledende præsentation først var blevet udarbejdet kort før fællesrådsmødet, og om det derfor ikke
var blevet sendt til fællesrådsmedlemmerne. Med hensyn til elevkørslen spurgte han, om det var
tilladt, at bussen efter behov måtte stoppe til elevernes ind- og udstigning. Han ville desuden vide,
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om besparelseseffekten baserer på en teoretisk udregning, og ønskede flere informationer om
beregningen.
Søren Harnow Klausen, Christian Paulsen-Skolens skolekreds, svarede, at han på grund af
manglende kompetence på anlægsområdet, desværre ikke præcist kunne svare på spørgsmålet om
meromkostningerne. Han bad om at give forslaget om en samlet flytning af hjælpeskolen til Gustav
Johannsen-Skolen en chance. Direktør Anders Molt Ipsen orienterede om, at busserne kun holder
ved de officielle busstoppesteder. Han meddelte, at de seneste informationer først var kommet med
kort før fællesrådsmødet, og at oplysningen om den årlige driftsbesparelse på € 330.000,00 baserer
på en nøje beregning. Skolechef Uwe Prühs gjorde efterfølgende rede for beregningen. Han understregede, at beløbet består af en besparelse på lønområdet, som opnås ved en reducering af det
samlede antal skoleklasser med fem klasser, og en besparelse i driften, som eventuelt opnås ved
flytningen af både PPR og Teknisk Afdeling til Christian Paulsen-Skolen. Ved en reducering af
antallet af skoleklasserne på seks klasser stiger besparelsen tilsvarende.
Silke Weinzierl-Hancke, Uffe-Skolens skolekreds, roste Styrelsens og Direktionens gode forarbejde
og formidling af informationer, men mente, at begge dele stadigvæk kunne forbedres. Hun bad om
oplysninger om de forventede udgifter til den planlagte flytning af administrationsenhederne.
Martin W. R. Küchenthal, Skovlund-Valsbøl Danske Skoles skolekreds, kritiserede antallet af
emnerne på dagsordenen. Han henviste til lukningen af List Danske Skole og krævede en bedre
planlægning med mulighed for og tid til en uddybende drøftelse. Han krævede konkrete tal på
omkostningerne til en samlet flytning af hjælpeskoleklasserne til Gustav Johannsen-Skolen. Martin
Uldall, Harreslev Danske Skoles skolekreds, efterspurgte ligeledes en beregning og bad om mere
betænkningstid. Kirsten Amendt, Kaj Munk-Skolens skolekreds, tvivlede på behovet for en udskydning af afstemningen.
Direktør Anders Molt Ipsen gentog, at beløbet på € 330.000,00 udgør den årlige driftsbesparelse, og
at den samlede gevinst ville være meget højere end engangsudgiften til flytningen af forvaltningsenheder.
Derefter satte Martin Lorenzen følgende ændringsforslag til afstemning:
•

Beslutningen om lukningen af Christian Paulsen-Skolen udskydes til et
ekstraordinært fællesrådsmøde den 14. marts 2011. Inden mødet udsendes
beregninger på forslaget fra Styrelsen og forslaget fra Samarbejdsrådet ved
Christian Paulsen-Skolen.
Forslaget blev afvist af flertallet. 38 delegerede stemte mod og 24 for forslaget. De
øvrige delegerede afholdt sig fra at stemme.

Efterfølgende bad Martin Lorenzen Fællesrådet stemme om
•

Styrelsens forslag om lukning af Christian Paulsen-Skolen med udgangen af skoleåret 2010/2011.
Forslaget blev vedtaget med 47 stemmer og 22 modstemmer. Fem delegerede
stemte blankt. Én delegeret afholdt sig fra at stemme.
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På grund af det fremskredne tidspunkt foreslog formand Per Kristian Gildberg at afslutte mødet og
at udskyde behandlingen af dagsordenspunkterne 7 til 12 til Fællesrådets ekstraordinære møde i
marts. Fællesrådet stemte med stort flertal for at behandle de resterende dagsordenspunkter ved
mødet den 14. marts 2011.
Formanden takkede Martin Lorenzen for mødeledelsen og Oksevejens Skole for at huse fællesrådsmødet. Fællesrådet afsluttede mødet med sangen ”Jeg elsker den brogede verden”.

Mødet sluttede klokken 23.12.

Formand Per Kristian Gildberg

Næstformand Udo Jessen

Protokolfører Philipp Micha
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