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7 tips til at være
dansk i skjul
Risem Schölj/Risum Skole kæmper om at komme i finalen af Nationalmuseets »Historiedysten«.
KONKURRENCE
Daniel Dürkop

kommunikation@skoleforeningen.org

Maureen Hölzl er valgt ind i styrelsen
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Skoleforeningens
nye styrelse:
Maureen Hölzl
Inden sommerferien er der blevet valgt en ny
styrelse for perioden 2020 til 2023. Mød de
gamle og nye ansigter i forældrestyret.
STYRELSEN
Nanna Sarauw

kommunikation@skoleforeningen.org

Maureen Hölzl, Duborg-Skolen, valgområde lV. 47 år, Uddannet lærer, arbejder på ”Berufliche Schule des Kreises Nordfriesland in Niebüll”. Gift med Jan Hölzl, som er Industriekaufmann. Er mor til Till
på 18 år, som går på 13. årgang på Duborg-Skolen.
Hvorfor har du valgt at stille op til Styrelsen?
Jeg blev opfordret, nok fordi jeg kender både det danske og det tyske undervisningssystem. Mindretallet forpligter. Vi får så meget, derfor skal der også gives noget tilbage. Det går ikke bare at læne sig tilbage og brokke sig. Hvis man er utilfreds, så må man jo gøre noget.
Det er mit indtryk, at Skoleforeningen har et rigtigt fint basisdemokrati. Det skal plejes og passes. Lige nu er det alt for meget ”dem deroppe” og ”os hernede”.
Hvad gør Skoleforeningen godt?
Basisdemokratiet, informationspolitikken og den digitale udvikling
fungerer godt. Fokus informerer godt om, hvad der foregår i Skoleforeningen, blandt andet om nyansættelser, skoleledelse og strukturændringer. På de skoler, hvor samarbejdet fungerer godt, glider informationsstrømmen godt i begge retninger. Det er i hvert fald min fornemmelse. Skoleforeningen formår at få både den tyske lovgivning
og den danske måde til at fungere i et godt samspil. En god blanding
af det danske og det tyske.
Hvad kan Skoleforeningen blive bedre til?
Der dukker ikke så mange forældre op. Måske synes de ikke, at
de bliver involveret nok i arbejdet. Eller også er forældrene tilfredse
med, hvordan det fungerer i Skoleforeningen. Det vides ikke, men
det er vigtigt at finde ud af. Det kan hænge sammen med følelsen
af ”dem deroppe”. Styrelsen har ikke været gode nok til at læse mellem linjerne. Forældrene kan også være bange for at åbne munden.
Det kom I hvert fald bag på mange, at der lige pludselig skulle lukkes
skoler. Det kunne tyde på, at der lige omkring de svære beslutninger
ikke bliver kommunikeret godt nok. De svære beslutninger skal jo tages, og nogen skal være ansvarlige for dem.
Hvordan ser du fremtiden for Skoleforeningen?
Jeg glæder mig til komme i gang med arbejdet. Hvis Skoleforeningen skal gå en lys fremtid i møde, bliver vi nødt til at kigge på finansieringen og træffe nogle beslutninger, også nogen som ikke vil være
særlig populære. Der er et godt grundlag for at få en moderne og tidssvarende forening i fremtiden. Som uddanner unge, så de senere i livet kan fungere i både det danske og det tyske system.
Hvad er dit soundtrack til arbejdet i Skoleforeningen? “I
Sydslesvig er jeg født, og her hører jeg hjemme.”

7./8. klasse på den dansk-frisiske
skole i Risum er som den eneste
skole i Sydslesvig kommet i anden
runde i »Historiedysten«.
»Historiedysten« er en konkurrence på viden om danmarkshistorien for alle 3.-9. klasser i hele Danmark, Grønland og Færøerne. I 2020
er det også muligt for de danske
skoler i Sydslesvig at deltage. Det
Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg er vært, og emnerne for
konkurrencen tager udgangspunkt
i museets samling. Målet for konkurrencen er at sætte fokus på danmarkshistorien på en anderledes,
udfordrende og aktiverende måde.
- Vi er rigtig stolt af eleverne, som
har arbejdet hårdt i første runde, siger skoleleder Berit Nommensen.
I alt går 30 skoler i hver aldersklasse videre til anden runde. Her
skal eleverne være kreative. Opgaven handler om, at eleverne skal
»vise« det danske sindelag. I første runde har eleverne bl.a. arbejdet med, at det var forbudt for de
dansksindede sønderjyder at vise
deres danskhed offentligt i Sønderjylland i tiden under tysk styre. De
dansksindede fandt derfor andre

Skolens historiehold har lavet en film til historiedysten. Foto: Daniel Dürkop

Die Schüler der Risem Schölj
sind eine Runde weiter im Geschichtswettbewerb des dänischen Nationalmuseums. Für
Runde Zwei haben sie einen
Film gedreht: Tips fürs heimlich Däne sein.

ma°der end de traditionelle for at
demonstrere deres danske sindelag.

Kreativ opgave
Det er nu elevernes opgave i anden
runde at finde frem til, hvad de sy-

nes er vigtig ved at være dansk. De
seks elever fra historieholdet i Risum har taget udgangspunkt i, at
man i det 19. århundrede netop ikke måtte vise det danske sindelag,
og har lavet en film med 7 tips til,
hvordan man i dag ville kunne være dansk i det skjulte: Blandt andet
ved at spille rundbold, bruge 5 kroner som halskæder eller med dansk
smørrebrød i madkassen.
De tre bedste klasser for hvert af
de tre aldersgrupper kommer i finalenden 8. oktober 2020. Hvordan
præcist finalen kommer til at se ud
er på grund af Corona ikke helt afklaret endnu.

Et »resort« til insekter
I Nibøl tænker man i store baner, når det handler om at give insekter et
godt hjem.
MILJØ
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På Nibøl Danske Skole har eleverne
i 5. og 6. klasse bygget et insekthotel. Det særlige er, at det nok nærmere burde kaldes et »insektresort«. Det er nemlig to meter lang
og 1,2 meter høj.
- Ideen blev født, fordi skoleleder Inga Thamsen-Boysen i avisen læste om, at Naturschutzbund
(Nabu) og Naturkundemuseum i
Nibøl giver tilskud til skoler, som
bygger insekthoteller. Museet ligger lige om hjørne fra skolen, så
vi har et årskort og kommer der
tit, fortæller Inga Thamsen-Boysen.
Sløjdlæreren Christine Petersen fik
så ideen om at tænke projektet i
lidt større dimensioner.
- Hvorfor tænke småt, når
man lige så godt kan bygge et stort hotel, siger hun.
Musset var med på ideen og gav 500
euro til eleverne.
- De har bygget insekthotellet sådan, at man kan fylde enkelte kasser med halm, bambus og græs. Der
er plads til 20 kasser, fortæller Chri-

Eleverne gør værelserne klart i insekthotellet. Foto: Daniel Dürkop

stine Petersen.
Inden eleverne gik i gang, informerede de sig om insekter og hvad
de har brug for på museet.
Nu er hotellet klar til at bier og
humblebier, sommerfugle og mariehøns kan flytte ind. Et projekt
som det i Nibøl handler i høj grad

om at sensibilisere eleverne for, at
insekter lever en presset tilværelse.
- Vi er i gang med at plante otte frugttræer ved siden af insekthotellet og vi anlægger også en vildblomstermark i dette hjørne af vores sportsplads.
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