Dansk Skoleforening for Sydslesvig

Flensborg, den 29.03.2012

Protokollat over Skoleforeningens ordinære fællesrådsmøde
torsdag den 22. marts 2012 på Oksevejens Skole

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

Valg af mødeleder og protokolfører
Meddelelser
100 %-dagen lørdag den 21. april 2012 i Flensborg
Godkendelse af protokollat fra det ordinære fællesrådsmøde den 29. september 2011
Skoleforeningens regnskab for finansåret 2011; gennemgang, afstemning - se bilag
Skoleforeningens driftsbudget for finansåret 2012 - revideret; - se bilag
Eventuelt

Med dagsordenen fulgte et fælles bilag til dagsordenspunkterne 5 og 6.
Deltagere:
I mødet deltog 54 fællesrådsmedlemmer, 6 suppleanter (deraf 5 stemmeberettigede), gæster og
repræsentanter for lønnede medarbejdere, i alt 94 personer.
Efter fællessangen ”Når vinteren rinder” hilste formand Per Kristian Gildberg alle deltagere
velkommen til fællesrådsmødet.
1. Valg af mødeleder og protokolfører
Formanden foreslog på Styrelsens vegne Eberhard von Oettingen 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. 100 %-dagen lørdag den 21. april 2012 i Flensborg
Som del af mobiliseringen til 100 %-dagen den 21. april 2012 i Flensborg viste mødeleder Eberhard
von Oettingen en musikvideo, der også er lagt ud på YouTube [http://www.youtube.com/
watch?v=hrxDoR6MiK0&hd=1]. Direktør Anders Molt Ipsen berettede om forberedelserne til
protestdagen og fortalte om et højt aktivitetsniveau på centralt og decentralt plan. Han orienterede
blandt andet om det fælles kampagnemateriale, der distribueres til institutionerne inden påske, om
planlægningen af transporten til og fra Flensborg og om demonstrationsruten gennem Flensborg og
fortalte om den store opbakning til protestarrangementet, med blandt andet Grænseforeningen som
sponsor for opsætningen af en storskærm og tilsagn om sanger Michael Schultes optræden på
scenen ved havnespidsen. Han præsenterede desuden rektor Jørgen Kühls publikation ”Mindretalsmodel i krise” om delstatsregeringens politik overfor det danske mindretal. Bogen er netop blevet
udgivet af Skoleforeningen og kan købes i Centraladministrationen.
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Åse Jørgensen, Daniel Dürkop, Viggo Petersen, Søren Christensen, Horst-Werner Knüppel, Lars
Tychsen Petersen, Peter Olesen Müller og Anders Molt Ipsen gav på vegne af aktionskomitéerne en
kort orientering om aktiviteterne i de enkelte skolekredse og berettede om et bredt spektrum af
protestforberedelser til 100 %-dagen i Flensborg.
Direktøren glædede sig til en festlig og farverig markering af ligestillingskravet overfor politikerne
og takkede alle for deres medvirken i forberedelserne til dagen.
4. Protokollat fra det ordinære fællesrådsmøde den 29. september 2011
Der var ingen kommentarer eller ønsker om ændringer til den udsendte protokol, og mødelederen
konstaterede, at protokollatet fra sidste fællesrådsmøde var godkendt.
5. Skoleforeningens regnskab for finansåret 2011; gennemgang, afstemning
Statsautoriseret revisor Klaus Grønbæk fra revisionsfirmaet BDO præsenterede Skoleforeningens
nye regnskabspraksis og redegjorde for ændringerne fra den hidtidige form for regnskabsaflæggelse
til en moderne form svarende til international regnskabspraksis og i overensstemmelse med
årsregnskabslovens regler. Den ny praksis giver en bedre oversigt over forbrug og omkostninger,
øger overskueligheden og tillader et bedre tilsyn med budget- og regnskabsmæssige udviklinger ved
hjælp af nøgletal. Der er især blevet gennemført ændringer i forhold til bygningsafskrivningerne.
Ændringerne har først og fremmest effekt på Skoleforeningens egenkapital og bliver synlige i regnskabstallene, der vedrører Jaruplund Højskole, særlig feriegodtgørelse, fondstilskud, hensættelser,
panthæftelser, Skoleforeningens langfristede gæld samt provenuer fra salg af ejendom. [se bilag]
Kirsten Hansen-Amendt, Kaj Munk-Skolens skolekreds, udtalte sig positivt om den nye regnskabspraksis. Hun spurgte samtidigt efter oplysninger om balancen i regnskabet.
Klaus Grønbæk svarede, at regnskabet er i balance, og henviste til de regnskabsmæssige nøgletal og
overskudsgraden på 1,7.
Efterfølgende gennemgik økonomichef Ilka Börner regnskabet for finansåret 2011. Hun henviste til
Klaus Grønbæks præsentation og gav indblik i udviklingstræk og væsentlige punkter i årsrapporten.
Martin W. R. Küchenthal, Skovlund-Valsbøl Danske Skoles skolekreds, roste regnskabet for at
være gennemskueligt, men gentog et ønske fra tidligere år og efterspurgte flere detaljerede
oplysninger til regnskabet. Han ville også vide, om regnskabet svarer til regnskabsreglerne i
Tyskland, og spurgte i den sammenhæng ind til småanskaffelserne med en kostpris på under
€ 6.700,00. Han bad desuden om oplysninger om revisionsudgifterne i 2011 og tidligere år.
Klaus Grønbæk forsikrede, at den anvendte regnskabspraksis følger internationale regler, og
forklarede, at størrelsen af kostprisen er på linje med statens regnskabsregler og fastsat med henblik
på væsentligheden for det samlede regnskab. Et tysk revisionsselskab tager vare på den del af
Skoleforeningens regnskab, der kunne have skattepligtig betydning. Informationerne om revisionsudgifterne kunne tilføjes som note endnu.
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Martin W. R. Küchenthal, Skovlund-Valsbøl Danske Skoles skolekreds, bad om en uddybende
forklaring på Skoleforeningens leje- og varmeindtægter og årsagen til nedgangen i de samlede
lønudgifter. Han nævnte desuden, at pensionsindtægterne via pensionsfonden skulle fremgå af
regnskabet.
Ilka Börner forklarede, at leje- og varmeindtægterne viser indtægterne fra Skoleforeningens
udlejningsvirksomhed. Afdelingsleder Dirk Clausen, Teknisk Afdeling, tilføjede, at der ved indtægterne fra el og varme er tale om overskydende el- og varmeproduktion fra foreningens
fotovoltaik- og kraftvarmeanlæg. Direktør Anders Molt Ipsen svarede, at reduceringen af
lønomkostningerne hovedsageligt skyldes reformerne og besparelserne på skoleområdet, som også
afspejler sig i nøgletallene og antal årsværk. Tilskuddene fra pensionsfonden er en løbende
udgiftspost, som tidligere ikke er blevet opført i regnskabet, men som nu oplyses på indtægtssiden.
Lars Tychsen Petersen, Læk Danske Skoles skolekreds, ytrede sin bekymring ved den store
reducering af udgifterne til vedligeholdelse. Jytte Nickelsen, Cornelius Hansen-Skolens skolekreds,
spurgte ind til afskrivningsmetoden og undrede sig over værditabet og manglende registrering af
pantforpligtelserne og manglende oplysninger om salgsværdien.
Ilka Börner orienterede om, at der reelt ikke spares på vedligeholdelsesbudgettet, og at de lave
vedligeholdelsesudgifter skyldes den nye regnskabspraksis. Alle investeringer i bygningsmassen
bliver fremover bogført som anlægsaktiver, som af den grund viser en betydelig stigning i
tilgangen. Klaus Grønbæk beklagede og medgav, at der ved budgetlægningen for 2011 endnu ikke
fuldt ud var blevet taget højde for de nye regnskabsregler, og at regnskabet derfor misvisende
opfører et fald i vedligeholdelsesudgifterne. Enhver bygningsmæssig investering, som ikke
udelukkende er almindelig vedligeholdelse, resulterer i en opskrivning af værdien og en udvidelse
af afskrivningsperioden. De opførte værdier afspejler dermed bygningernes nytteværdi og slid.
Oplysninger om salgsværdien bliver først relevante ved en eventuel realisering. En løbende
registrering af salgsværdien ville kræve årlige, afgiftstunge vurderinger af bygningerne.
Jens-Søren Jess, Hanved Danske Skoles skolekreds, roste regnskabet. Han henviste til finansloven
og forventede, at regnskabet offentliggøres på internettet. Han spurgte efter en forklaring på
sammensætningen af udgifterne til personaleforsikringen og bad om en specificering i forhold til de
enkelte løngrupper. Han foreslog også en opsummering af posterne og en resultatoplysning i
slutningen af noterne.
Ilka Börner svarede, at udgifterne til personaleforsikringen omfatter udgifterne til socialforsikring,
såsom udgifter til socialforsikringspligtigt ansatte medarbejdere, udgifter til ”Berufsgenossenschaft”
samt den såkaldte ”Schwerbehindertenabgabe”.
Oluf Hoppe, Hanved Danske Skoles skolekreds, citerede fra ledelsesberetningen og henviste til
udsagnet om, at der frarådes fra en fortsættelse af udviklingen med generelle besparelser og
dertilhørende kvalitetstab på det pædagogiske og faglige arbejde. Han bad om en bekræftelse af, at
der ikke er planer om yderligere besparelser.
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Direktør Anders Molt Ipsen gjorde opmærksom på Skoleforeningens dårlige økonomiske
rammebetingelser, der blev forringet yderligere, da elevtilskuddene blev reduceret. Han håbede
derfor på stor opbakning til aktionsdagen og landdagsvalget. Han fremhævede desuden, at der
fortsat er knyttet en vis usikkerhed til beregningsgrundlaget for tilskudsbevillingerne, og at der er
varslet nye besparelsesrunder både nord og syd for grænsen. Formand Per Kristian Gildberg
fremhævede, at ingen af forældrerepræsentanterne i Styrelsen eller i fællesrådet har til hensigt at
forringe kvaliteten. En reducering af tilskuddene på fem millioner euro ville dog uden tvivl påvirke
situationen på personaleområdet. Til trods for oppositionspartiernes løfter om ligestilling, er der
fortsat stor usikkerhed om tilskuddene. Usikkerheden er også årsagen til, at der hidtil ikke har
kunnet lægges noget budget for 2013, og det er derfor vigtig, at alle kræfter mobiliseres til både
aktionsdagen og landdagsvalget.
Martin W. R. Küchenthal, Skovlund-Valsbøl Danske Skoles skolekreds, ønskede en mere
udspecificeret opstilling af ejendomme og spurgte ind til starttidspunktet for bygningsafskrivningerne.
Klaus Grønbæk svarede, at ejendommene godt kunne opdeles i daginstitutions- og skoleområdet.
Han så dog helst bort fra en yderligere udspecificering. Som afskrivningsperiode havde man valgt
50 år for samtlige bygninger.
Mødeleder Eberhard von Oettingen bad Fællesrådet stemme om godkendelsen af regnskabet for
2011. Regnskabet blev godkendt enstemmigt.
6. Skoleforeningens driftsbudget for finansåret 2012 – revideret
Økonomichef Ilka Börner fremlagde det reviderede driftsbudget for finansåret 2012. Hun gjorde
opmærksom på, at tallene på grund af den ændrede regnskabspraksis ikke altid kan sammenlignes,
og forklarede markante justeringer i forhold til tidligere år.
Jens-Søren Jess, Hanved Danske Skoles skolekreds, lykønskede med besparelserne på forsikringsområdet, henviste dog samtidigt til skadeprovenuet fra 2011 og varslede en stigning i forsikringsudgifterne, hvis skadeprocenten ville forblive på samme niveau. Han gjorde opmærksom på
forsikringsselskabernes ret til opsigelse af kontrakterne.
Kontorleder Dirk Clausen, Teknisk Afdeling, forklarede, at Teknisk Afdeling havde set på samtlige
kontrakter og ved hjælp af en forsikringskonsulent udliciteret forsikringerne på EU-plan. De nye
forsikringskontrakter er bindende for tre år. Han tilføjede, at der også gennemføres licitationer for
blandt andet el-, gas- og olieleveringerne.
Mødelederen bad Fællesrådet stemme om godkendelsen af det reviderede driftsbudget for finansåret
2012.
Det reviderede budget for 2012 blev godkendt enstemmigt.
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7. Eventuelt
Oluf Hoppe, Hanved Danske Skoles skolekreds, ytrede sin bekymring ved fremgangsmåden
omkring oprettelsen af enkeltfagenes niveaudeling i fællesskolerne og satte spørgsmålstegn ved, at
beslutningskompetencen ligger hos skolernes samarbejdsråd. Han advarede mod, at eksistensen af
eller manglen på niveaudelingen kunne påvirke forældrenes ønsker med hensyn til skolevalget. Han
efterlyste en fælles handleplan, der garanterer en demokratisk ligebehandling. Han henviste også til
negative erfaringer i Danmark. Kirsten Hansen-Amendt, Kaj Munk-Skolens skolekreds, krævede
ens forhold for alle skoler og placeringen af beslutningskompetencen hos fællesrådet.
Direktør Anders Molt Ipsen refererede til den gældende lovgivning for fællesskolerne, den såkaldte
”Gemeinschaftsschulverordnung”, som åbner op for niveaudelingen af enkeltfagene. Skolernes
samarbejdsråd kan efter udarbejdelsen af et pædagogisk koncept søge om oprettelse af
niveaudeling. Ansøgningerne behandles af Styrelsen. Afgørelsen om afskaffelsen af tilknytningen
til skolekredsen kan kun træffes af fællesrådet. Anders Molt Ipsen erklærede, at han ikke kender til
klager og henvendelser fra forældre, der er utilfredse med eksisterende eller manglende
kursusdelinger. Emnet og fremgangsmåden har været diskuteret ved ledermøderne og til dels ved
interne møder. Han beklagede, at detaljerne eventuelt hidtil ikke var blevet drøftet ved
regionalmøderne. Skolechef Uwe Prühs gentog, at der ifølge ”Gemeinschaftsschulverordnung” ikke
eksisterer ens regler for den såkaldte fleksible indgangsfase. Beslutningen om ansøgningen om
oprettelse af niveaudelingen træffes på den enkelte skole og hos det enkelte samarbejdsråd.
Formand Per Kristian Gildberg betegnede det som en interessant debat, der er blevet ført i flere år.
Han lagde vægt på, at der skabes og tilbydes rammer for oprettelsen af niveaudelingen, og at
placeringen diskuteres lokalt. Styrelsen behandler ansøgningerne og træffer afgørelsen om
etableringen på baggrund af skolens pædagogiske koncept. Emnet skulle oprindeligt være blevet
diskuteret ved temalørdagen, som dog desværre måtte aflyses på grund af for få tilmeldinger.
Lene Högh Madsen, Jens Jessen-Skolens skolekreds, fortalte, at mange forældre er utilfredse med
placeringen af ferieperioderne i nuværende og i kommende skoleår. Det er især påskeferien der
volder problemer. Hun spurgte ind til begrundelsen for placeringen af feriedagene. Niels Nielsen,
Driftsrådet, understregede, at Driftsrådet også havde gjort opmærksom på problemerne og prøvet at
komme i dialog med Direktionen. Han opmuntrede Styrelsen til at genvurdere ferieplanen for 2013.
Han henviste til årsrapporten 2011 og gjorde opmærksom på, at regnskabet efter hans mening burde
vise en større besparelse på lønsiden, da pensionsudgifterne er blevet tilføjet til de samlede
lønudgifter. Martin W. R. Küchenthal, Skovlund-Valsbøl Danske Skoles skolekreds, beklagede, at
temalørdagen måtte aflyses. Han håbede på, at arrangementet tilbydes på et andet tidspunkt, og at
der vil være flere tilmeldinger.
Direktør Anders Molt Ipsen svarede, at man havde diskuteret forskellige modeller og undersøgt
muligheden for en anden placering af de bevægelige feriedage. Det havde desværre vist sig at være
meget vanskeligt. Skolechef Uwe Prühs gjorde rede for de ydre rammer og valg i forhold til
Skoleforeningens institutioner, placeringen af helligdagene, skolernes ferie i delstaten, ferien i
Danmark og antallet af bevægelige feriedage. Han medgav, at resultatet måtte anses for at være et
kompromis. Økonomichef Ilka Börner påpegede, at de samlede udgifter reduceres tilsvarende, når
pensionsudgifterne trækkes fra lønomkostningerne. Den procentuelle fordeling af udgiftsblokkene
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ville derfor ikke resultere i større forskydninger. Per Kristian Gildberg orienterede om, at Styrelsen
undersøger muligheden for et nyt forsøg på gennemførelsen af en temadag.
Formanden fremhævede administrationens store arbejdsindsats på skolerne og i Centralforvaltningen, takkede Eberhard von Oettingen for mødeledelsen, Ilka Börner for omlægning af
regnskabet og Klaus Grønbæk for fremlæggelsen af den nye regnskabspraksis. Han sendte også en
stor tak til alle, der aktivt deltager i forberedelserne til aktionsdagen. Per Kristian Gildberg så frem
til en positiv og farverig demonstration af mindretallets merværdi den 21. april 2012.
Fællesrådet afsluttede mødet med sangen ”Nu er dagen fuld af sang”.
Mødet sluttede klokken 22.10.
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