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UngGenforening
Forud for det store projekt UngGenforening2020 finder der møder sted
Side 3
på tværs af grænsen.

“

- De har arbejdet med fordomme og klicheer, og samtidig har de lagt mærke til, hvor
meget de ligner hinanden.
Björn Högsdal, instruktør
om Poetry slam i Husum og Tønder
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Bro-

bygning
Duborg-Skolen siger hej til kommende elever		
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Forældrestyret skal udvikles
Konsulentundersøgelse

Skoleforeningens Styrelse drager første
konsekvenser af Moos-Bjerre rapporten
som viser, at forældrene gerne vil have
flere informationer og opkvalificeres til
at kunne tage vigtige beslutninger.
Om små to uger skal Skoleforeningens Fællesråd diskutere den undersøgelse, som det har
bestilt hos konsulentvirksomheden Moos-Bjerre. Helt bevidst har Skoleforeningens Styrelse
og ledelse holdt sig tilbage med at kommentere og tolke rapporten.
- Der skal være plads til, at Fællesrådet med
følgegruppen i spidsen kan føre den nødvendige dialog med Moos-Bjerre, siger Skoleforenin-

gens formand Udo Jessen.
Ved siden af økonomien har konsulenterne
også kastet et blik på medlemsdemokratiet i
Skoleforeningen, og her er der frustrationer at
spore:

Transparens og åbenhed

Undersøgelsen viser, at der med fordel kan
arbejdes med transparens, åbenhed og kommunikation i Skoleforeningen. Selvom der i
de seneste år er kommet forbedringer, oplever
forældrene en mangel på information, gennemsigtighed og en oplevelse af ikke at blive
lyttet til. Desuden udtrykker nogle af de aktive forældre, at de ikke føler sig klædt på til at
sidde med ved store beslutninger. Det gælder
især regnskab og budgetter, som er svære at
gennemskue, når man ikke er vant til at beskæftige sig med dem.

Både blandt forældre og medarbejdere i Skoleforeningen hersker der stor respekt omkring
Skoleforeningens struktur som en forældrestyret forening, og den generelle holdning er, at
denne beslutningsform giver mulighed for et
levende demokrati, hvor forældrene engageres
i deres børns dagtilbud og skolegang.
- Men vi skal gøre det nemmere for forældrene at engagere sig i Skoleforeningen, og vi skal
klæde de aktive forældre bedre på, siger Udo
Jessen.

Nyt udvalg

- Styrelsen har derfor på sit seneste møde oprettet et udvalg, som skal se på forældredemokratiet i Skoleforeningen. Der er brug for bedre
tiltag indenfor bestyrelsesarbejde, budgetstyring, deltagelse, medejerskab, informations- og
vidensdeling, både for aktive forældre og de

»menige« medlemmer, siger Udo Jessen.
Det er en længerevarende proces Skoleforeningen er inde i. Etableringen af de regionale
fællesrådsmøder er et positivt eksempel på tiltag der sikrer kvaliteten.
2020 er et valgår med nyvalg til skolernes
samarbejdsråd, Fællesråd og Styrelse.
- Det er en stor udfordring, og vi skal gøre
en indsats for, at de folk, der lader sig vælge,
gør det på et oplyst grundlag. De aktive forældre danner rygraden i Skoleforeningen. De viser engagement og parathed til at bruge deres
fritid til gavn for vores børn. Det ligger ikke i
rollefordelingen mellem de ansatte og medlemmerne, at forældrene skal have indsigt i alle detaljer, men de har krav på at kunne tage
deres beslutninger på et oplyst grundlag, siger
Udo Jessen.
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Morgensang på Jes Kruse Skolen i Egernførde. Morgensang var på vej ud af skoleverdenen i 80erne og 90erne. Nu er morgensang på vej tilbage. Mere side 4.

Vanskelig opgave at matche unge til elevudveksling
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Udveksling

Det er en udfordring at finde
tilstrækkeligt med danske elever fra de små klasser og sydslesvigske elever fra de ældre
klasser til udvekslingsprojektet.
120 sydslesvigske og 120 danske børn
mellem 9 og 16 år var i år med til
den årlige elevudveksling, som Skoleforeningens rejsekontor organiserer hvert år. Det er et stort antal,
men faktisk ville mange flere kunne
komme afsted, hvis der ellers var en
match på den anden side af grænsen.
- Vi kunne desværre ikke finde et
match til 60 sydslesvigere og 25 danske unge, fortæller lederen af rejsekontoret, Sally Flindt-Hansen.
Når Skoleforeningen matcher de
unge, ser man i første omgang på,
hvilke interesser de unge har.

Savannah og Luisa har før været svære at matche.

- Vi forsøger selvfølgelig at matche
de unge i forhold til deres interesser,
men det kan ikke altid lade sig gøre.
Men de kan sagtens kan have en rigtig god elevudveksling, også selvom
man er blevet matchet med én, som
man interessemæssigt ikke passer
100 % med, men derfor kan kemien
godt være rigtig god alligevel, siger
Sally Flindt-Hansen.
En af årsagerne til, at nogle ele-

på forhånd.

Ekstra indsats

ver ikke kan
komme afsted
er, at der er flere ansøgere på
den ene side af
grænsen end på
den anden.
- Og det kan
være forskelligt
fra år til år. I år
har vi flere elever fra Sydslesvig, men i andre
år har det været
omvendt. Det
kan vi ikke vide

Et typisk forløb på rejsekontoret er,
at der er flere elever fra Danmark,
der har interesse end fra Sydslesvig.
- Og det er jo helt naturligt. Vi har
cirka 3000 elever fordelt på 4. til 10.
klasse i Sydslesvig som ville kunne
være med, mens potentialet i Dan-

mark selvfølgelig er meget større, siger Sally Flindt-Hansen.
For at kunne imødekomme alle
ansøgere fra Danmark, gør rejselærerne ude på skolerne så en ekstra
indsats for at finde flere sydslesvigske elever.
- Og her oplever vi hvert år, at de
nye sydslesvigske ansøgere kommer
fra de små klasser, mens vi har brug
for unge fra de ældre klasser, siger
Sally Flindt-Hansen. Omvendt er
der hårdt brug for flere unge elever
fra Danmark til at matche de mange
unge fra 4. og 5. klasse i Sydslesvig.
Savannah fra Ejdrup og Luisa fra
Flensborg har netop gjort den erfaring. De går begge to i 9. klasse, og
Savannah havde allerede søgt sidste år.
- Men der var desværre ikke et
match til mig, fortæller hun.
Hos Luisa var det lige omvendt.
Hun kunne ikke finde et dansk
match i 4. og 5. klasse, men havde
sidste år for første gang en udveks-

ling med en dansk pige.
For Sally Flindt-Hansen er forklaringen for, at de unge sydslesvigere
»tør« tidligere den særlige historie
med feriebørn, man har i Sydslesvig.
- Mange forældre, bedsteforældre,
bekendte og venner har været feriebørn eller udvekslingsbørn. Det er
ikke noget, der er fremmed eller farligt for familierne. Det er helt normalt, siger hun.
- De sydslesvigske børn er heller
ikke bange for sproget. De er jo vant
til, at skolens sprog er dansk, mens
de danske børn måske tror, at de
skal tale tysk i skolen, siger rejsekontorets leder.
Derfor tager grænseforeningens to
konsulenter Claus Jørn Jensen og Per
Oetzmann ud til skolerne og fortæller om elevudvekslingen.
- Det er ikke de store fortællinger
om Sydslesvig, men oplæg i børnehøjde, som skal formidle fornemmelsen af, at det er noget skønt det
her, siger Sally Flindt-Hansen.

