Dansk Skoleforening for Sydslesvig

Flensborg, den 02.11.2010

Protokollat over Skoleforeningens ordinære fællesrådsmøde
torsdag den 29. september 2011 på Jes Kruse-Skolen, Egernførde

Mødet var indkaldt med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af mødeleder og protokolfører
Meddelelser
Godkendelse af protokollat fra det ekstraordinære fællesrådsmøde den 14. marts 2011
Beretninger for skoleåret 2010/2011
Drøftelse af beretningerne og godkendelse af formandens beretning
Valg af formand og næstformand
Orientering om forældreweekenden den 17. og 18. februar 2012
Aktion ligestilling lørdag den 21. april 2012
Eventuelt

Direktionens skriftlige beretning var inden mødet blevet udsendt som bilag til dagsordenspunkt 4.
Deltagere:
I mødet deltog 65 fællesrådsmedlemmer, 8 suppleanter (deraf 7 stemmeberettigede), gæster og
repræsentanter for lønnede medarbejdere, i alt 103 personer.
Efter fællessangen ”Det lysner over agres felt” bød formand Per Kristian Gildberg alle deltagere
velkommen og åbnede mødet med at give ordet til skolelederen ved Jes Kruse-Skolen,
skoleinspektør Peter Olesen Müller, som kort berettede om Jes Kruse-Skolen, der havde været
foregangsmand for fællesskole-tanken ved Skoleforeningen.
Desuden var der en officiel hilsen til Fællesrådet fra den danske regering og Dansk Generalkonsulat
ved konsul Henrik Hansen.
1. Valg af mødeleder og protokolfører
Formanden foreslog på Styrelsens vegne Martin Lorenzen til mødeleder og Ingolf Julius til
protokolfører.
De foreslåede blev enstemmigt valgt.
Mødelederen takkede for valget og konstaterede mødets lovlighed.
2. Meddelelser
Formand Per Gildberg startede med en præsentationsrunde af styrelsesmedlemmerne.
Herefter meddelte han,
o at miljø- og energiudvalget under Skoleforeningen var et åbent udvalg, hvor interesserede
fællesrådsmedlemmer til enhver tid var velkommen til at deltage i udvalgsarbejdet,
o at der var planlagt en ”Schulkongress” i Berlin den 04.-05.11.2011 med emnet
”Ganztagsschule verändert”, et emne med relevans til skolestrukturen ved Skoleforeningen,
o at der var aftalt styrelsesmøde den 26.10.2011. Mødet var åbent for interesserede
medlemmer,
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o at fællesrådsmedlemmerne havde en konference på IDA, som man var meget velkommen til
at benytte sig af. Såfremt enkelte fællesrådsmedlemmer havde problemer med adgangen til
konferencen eller havde spørgsmål til den, kunne man henvende sig til skolekonsulent HansChristian Christiansen og få den fornødne hjælp samt information,
o at det næste ordinære fællesrådsmøde var planlagt til den 22.03.2012.
3. Protokollat fra det ekstraordinære fællesrådsmøde den 14. marts 2011
Formand Per Gildberg gjorde opmærksom på, at overskriften for protokollatet skulle ændres, idet
der havde været tale om et ekstraordinært møde og ikke et ordinært møde. Da man på det ordinære
møde den 24.02.2011 ikke havde nået at færdigbehandle dagsordenen for mødet, havde det været
nødvendigt at indkalde til et ekstraordinært møde den 14.03.2011.
Med denne ændring satte mødelederen protokollatet til afstemning.
Protokollatet blev godkendt ved 6 afholdelser.
4. Beretninger for skoleåret 2010/2011
Formand Per Kristian Gildberg aflagde sin mundtlige beretning for skoleåret 2010/2011.
Beretningen blev forinden delt ud på skrift.
5. Drøftelse af beretningerne og godkendelse af formandens beretning
Kirsten Amendt, Kaj Munk-Skolen, ønskede oplyst, om der var truffet en endelig aftale vedrørende
Forbundsdagens supplerende tilskud på 3,5 mio. € for 2011.
Hertil kunne direktør Anders Molt Ipsen svare, at alle praktiske forhold i forbindelse med
Forbundsdagens tilskud var på plads, og at tilskuddet på 3,5 mio. € blev udbetalt i rater i henhold til
en aftale desangående.
Jytte Nickelsen, Cornelius Hansen-Skolen undrede sig over beslutningsprocessen vedrørende de
åbne styrelsesmøder. Hun var af den opfattelse, at styrelsen ved at tage denne beslutning havde
tilsidesat Fællesrådets beslutningskompetence. I henhold til tysk foreningsret var styrelsesmøderne
principielt lukkede møder. Skulle dette ikke være gældende, var det nødvendigt at nedfælde dette i
vedtægterne. Kun når det var vedtægtsbestemt, kunne Styrelsens møder være offentlige, og en
vedtægtsændring lå inden for Fællesrådets beslutningskompetence.
Martin Küchenthal, Skovlund-Valsbøl Danske Skole, havde ligeledes undret sig over, at den
afgående Styrelse havde truffet en så vidtgående beslutning vedrørende de fremtidige
styrelsesmøder, som det nu var op til den nyvalgte Styrelse at omsætte uden en fælles drøftelse af
emnet i Fællesrådet. Efter hans opfattelse var denne fremgangsmåde i strid med god demokratisk
skik.
Formand Per Gildberg påpegede, at emnet ”åbne styrelsesmøder” var vedtaget som en konsekvens
af Skoleforeningens informationspolitik, og var herefter blevet nedfældet i Styrelsens
forretningsorden. Forud for beslutningen om åbne styrelsesmøder havde der fundet en bred
diskussion sted vedrørende dette spørgsmål bl.a. på et fællesrådsmøde i oktober 2009. Styrelsen
havde desforuden indhentet en juridisk vurdering desangående og havde fået oplyst, det ikke
fremgik af tysk foreningsret, at Styrelsens møder skulle være lukkede møder. På den baggrund
havde Styrelsen besluttet at åbne dem ved hjælp af en ændring af sin egen forretningsorden.
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Jens Søren Jess, Hanved Danske Skole, havde med tilfredshed konstateret, at Sydslesvig-tillægget
for gymnasielærernes vedkommende var taget ud af overenskomsten for denne medarbejdergruppes
vedkommende. Han opfordrede Styrelsen til at forholde sig særlig kritisk over for dette tillæg i
forbindelse med overenskomstforhandlingerne med lærerne og pædagogerne og spurgte, hvor
mange midler der blev anvendt til dette tillæg på årsbasis.
Desuden efterlyste han ideer for, hvordan man kunne få mere liv i Fællesrådets konference på IDA.
Per Gildberg svarede, at spørgsmålet om Sydslesvig-tillægget var et forhandlingsspørgsmål
overenskomstparterne imellem. Parterne skulle nødvendigvis nå til enighed om dette, og her var
Skoleforeningen som arbejdsgiver oppe mod en stærk fagforening, der i en konfliktsituation ville
kunne ramme Skoleforeningen med en boykot af ledige stillinger; men Skoleforeningen var anvist
på pædagogisk arbejdskraft fra Danmark.
Direktør Anders Molt Ipsen bekræftede, at direktionen forhandlede om en afvikling af Sydslesvigtillægget, der i dag kostede godt 2,5 mio. € årligt. En aftale om en afvikling ville imidlertid ikke
give en besparelse her og nu, da det ville forudsætte, at fagforeningerne kunne acceptere en
lønnedgang for deres medlemmer, hvilket var en utopisk tanke Derfor måtte en eventuel afvikling
ses som en langsigtet strategi med en fremtidig besparelseseffekt på lønområdet.
Niels Ole Krogh, Duborg-Skolen, havde været glad for at kunne læse om de mange energetiske
saneringer af bygningsmassen, som gavnede miljøet. Han savnede imidlertid henvisninger til
pædagogiske projekter i institutionerne, som var egnede til at påvirke os i retning af en mere
miljørigtig adfærd. Han opfordrede fællesrådsmedlemmerne til lokalt at sætte miljøet på
dagsordenen, så de adfærdsmæssige aspekter ikke blev glemt.
Da der ikke var flere, der ønskede ordet, satte mødelederen formandens beretning til afstemning.
Beretningen blev godkendt med to afholdelse.
6. Valg af formand og næstformand
Valg af formand:
Styrelsesmedlem Udo Jessen foreslog på Styrelsens vegne genvalg af formand Per Gildberg. Per
Gildberg tilkendegav, at han var villig til at fortsætte som formand.
Resultatet af den skriftlige afstemning viste, at 64 stemte for, 2 stemte imod, og 4 afholdt sig fra at
stemme.
Dermed var Per Gildberg valgt som formand for en ny 3 års periode.

Valg af næstformand:
Styrelsesmedlem Per Gildberg foreslog på Styrelsens vegne genvalg af næstformand Udo Jessen.
Paul Salwik, Jernved Danske Skole, foreslog styrelsesmedlem Birgit Jürgensen-Schumacher til
næstformandsposten. Men hun ønskede ikke at stå til rådighed.
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Efter at Udo Jessen havde meddelt, at han var villig til at tage imod genvalg, satte mødelederen
forslaget til skriftlig afstemning.
Udo Jessen blev valgt med 60 ja-stemmer. 6 stemte nej, 2 stemmesedler var ugyldige og én blank.
7. Orientering om forældreweekenden den 17. og 18. februar 2012
Næstformand Udo Jessen orienterede om det foreløbige program for forældreweekenden.
Programmet om fredagen var forbeholdt Fællesrådets medlemmer og ville byde på intern
information om og drøftelse af Fællesrådets rolle og opgaver i Skoleforeningen. Udo Jessen
fremhævede, at fredagen var en udmærket lejlighed til at lære hinanden at kende, idet aftenen bl.a.
ville byde på socialt samvær.
Lørdagens program var til gengæld åbent for alle interesserede. Emnet/emnerne for programmet
den dag lå ikke helt fast endnu, men skulle være af interesse for en større kreds end blot
fællesrådsmedlemmerne.
Martin Küchenthal, Skovlund-Valsbøl Danske Skole, bad om, at man ved planlægningen tog
hensyn til, at fredagen for en del fællesrådsmedlemmer var en normal arbejdsdag, og at disse ikke
kunne nå frem tidlig eftermiddag. Desuden foreslog han, at man bl.a. kunne bruge noget af lørdagen
til forberedelse af aktionsdagen den 21. april 2012.
Udo Jessen lovede at tage det med hjem til det arbejdsudvalg, der stod for planlægningen af
forældreweekenden.
8. Aktion ligestilling lørdag den 21. april 2012
Direktør Anders Molt Ipsen orienterede Fællesrådet om, at de sydslesvigske organisationer havde
besluttet at gå sammen om en fælles aktionsdag til fordel for ligestillingen i forbindelse med landet
Slesvig-Holstens tilskud til mindretallets skolevæsen. Datoen var valgt ud fra den endelige dato for
landdagsvalget i 2012, som afholdes den 6. maj. Aktionen var planlagt i tidsrummet kl. 10-12.30.
Anders Molt Ipsen bad fællesrådsmedlemmerne om at sætte kryds i kalenderen allerede nu, fordi
der ville blive brug for hjælp og god opbakning den dag.
Jens Søren Jess, Hanved Danske Skole, orienterede om, at der inden for Interreg-projektet
”Mindretalsliv” blev arbejdet på udgivelsen af en DVD, der bl.a. ville indeholde et klip fra
demonstrationerne mod nedskæringen af de offentlige tilskud til Skoleforeningen i juni 2010. Han
lovede at undersøge, om dette klip kunne gøres tilgængelig f.eks. via Facebook. Såfremt det var
teknisk muligt, var han parat til at lægge det ud via sin egen side på Facebook. Måske kunne man
her finde inspiration til den planlagte aktionsdag i april.
9. Eventuelt
Martin Küchenthal, Skovlund-Valsbøl Danske Skole, spurgte, om der var mulighed for at få tilsendt
direktionens beretning lidt tidligere, gerne sammen med mødeindkaldelsen. Da det altid var en ret
fyldig beretning, kunne det knibe med at få den læst inden mødet, når man kun havde nogle få dage
til det.
Direktør Anders Molt Ipsen ville godt se på det, men kunne ikke på stående fod love, at
direktionens beretning kunne fremsendes sammen med mødeindkaldelsen.
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Herefter kunne formanden takke Martin Lorenzen for mødeledelsen og Jes Kruse-Skolen for at huse
fællesrådsmødet.
Fællesrådet afsluttede mødet med sangen ”Septembers himmel er så blå…”.
Mødet sluttede klokken 21.30.

Formand Per Kristian Gildberg

Næstformand Udo Jessen

Protokolfører Ingolf Julius
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