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Skoleforeningen
skriver sorte tal
senest i 2021
Tendensen med stigende underskud i Skoleforeningen er vendt.
FÆLLESRÅDSMØDE
Daniel Dürkop

kommunikation@skoleforeningen.org

På torsdag i næste uge mødes Skoleforeningens nyvalgte Fællesråd
for første gang. Medlemmerne skal
blandt andet vælge Skoleforeningens formand og næstformand. Styrelsen har indstillet Udo Jessen til at
fortsætte på formandsposten. Det
nyvalgte styrelsesmedlem fra Skovlund, Andrea Heimrath, er blevet
indstillet til næstformandsposten.
Da lørdag den 3. oktober er en
helligdag udkommer Fokus i næste
uge allerede om fredagen. Der vil
således ikke være beretninger fra
Fællesrådsmødet med. De vigtigste
beslutninger bliver offentliggjort
på www.skoleforeningen.org og på
vores Facebook-kanal i løbet af fredagen.
En vigtig del af Skoleforeningens
efterårsmøde er direktionens og
formandens beretning. Beretningerne vil ligeledes ligge på Skoleforeningens hjemmeside på fredag.

Minus på 664.000 euro
På økonomiområdet beskriver be-

Spätestens 2021 soll Dansk
Skoleforening wieder schwarze Zahlen schreiben. Das geht
aus dem Direktionsbericht
2020 hervor, der nächste Woche Thema beim ersten Fællesrådsmøde in Schleswig sein
wird. Ausserdem auf der Tagesordnung: Die Wahl des Vorsitzenden und seiner Stellvertreterin. Der Vorstand des Skoleforeningen hat Udo Jessen und
Andrea Heimrath für die beiden Posten nominiert.
retningerne, at finansåret 2019 endte, som desværre allerede forudsagt
i sidste års beretning, med et underskud. Det blev på 664.000 €, som
stort set kunne forklares med lavere
tilskud fra Slesvig-Holsten og højere
lønudgifter på skoleområdet. Men
tendensen med stigende underskud
er vendt – og med beslutningerne
fra foråret i Fællesrådet skulle Skoleforeningen gerne komme ud af de
røde tal senest næste år. Dog er der
så kommet en usikkerhedsfaktor
til, som hedder Coronakrisen, men

den ser endnu ikke ud til at slå bunden ud af Skoleforeningens ellers
skrøbelige økonomi, fordi de store
bevillinger ikke påvirkes. Fremtiden afhænger også af udviklingen i
de danske bevillinger, og der vil tiden vise, om Skoleforeningen hurtigt havner i den næste sparerunde.
En særligt væsentlig faktor bliver
her overgangen til Slesvig-Holstens
Schülerkostensätze. De betyder et
løft i indeværende finansår – måske
endnu højere end budgetteret, fordi
Skoleforeningen (som så mange andre) i dag har flere elever med særlige behov og særlige tilskud. I første
omfang har skoleområdet forsøgt
at estimere, hvor mange flere for at
kunne ansætte de nødvendige lærere, og så må året vise, om der allerede i år opnås en balance i økonomien. Undervejs må der dog konstateres, at de interne resursetildelinger
til elever faktisk er større end de
tilskud, der opereres med i SlesvigHolsten, så man skal desværre ikke
forvente, at der pludselig kommer
mange ekstra midler til den enkelte
elev eller skole.

Mikkel og Nelly fra 3a synes godt om clenosaurussen.
Foto: Daniel Dürkop

Jørgensby-Skolens
hygiejnemaskot
Fokus på håndhygiejne skal blive en del af
Jørgensby-Skolens identitet.
CORONA
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På Jørgensby-Skolen i Flensborg
har eleverne taget godt imod hygiejnekonceptet og de nye regler omkring Corona-pandemien.
- Men vi har følt, at der mangler
noget der får børnene til virkeligt
at identificere sig med den nye
måde at være sammen på, siger
skolens leder, Sandra Mikkelsen.
Derfor har skolen nu fået en
»hygiejnemaskot« eller rettere
sagt en »Cleanosaurus«. Det er en
spritningsstation til hænderne,
som står i skolens hovedindgang,
parat til at tage imod eleverne om
morgenen eller efter frikvarter.
- Cleanosaurussen er den første til
at sige god morgen til børnene,

når de møder op, og det glæder
børnene sig allerede til, siger Sandra Mikkelsen.
De forskellige klasser på skolen har deltaget i en konkurrence
for at finde ud af, hvad deres nye
hygiejnemaskot skal hedde. Torsdag blev det så afsløret, at han
kommer til at hedde Rufos, som
har været 5bs favorit. Klassen får
nyt lidt legetøj til fælles brug.
- Rufos er kommet for at blive,
også efter at Corona er overstået.
Den skal blive til en del af skolens
identitet, siger Sandra Mikkelsen.
Derfor har det været vigtigt for
skolen, at den håndsprit de bruger er alkoholfri. Rufos har desuden en fodpedal, så man slet ikke behøver at røre ved den. Cleanosaurus er udviklet af et lokalt
firma i Flensborg og kan købes på
nettet.

“

Vi har følt, at der mangler noget der får børnene
til virkeligt at identificere sig med den nye måde
at være sammen på.
Sandra Mikkelsen, skoleleder

Direktionens beretning ser på regnskabet 2019 og de økonomiske udsigter. Foto: Skoleforeningen

Digitaliseringen har fået et skub
Skoleforeningens digitaliseringsstrategi, hjælpepakker og kommunikationsplatforme understøtter den digitale pædagogik.
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På fællesrådsmødet bliver medlemmerne
orienteret yderligere om Skoleforeningens
digitaliseringsstrategi og om den implementering, som nu er i fuld gang – og som
ifølge Skoleforeningens direktør, Lars Kofo-

ed-Jensen, har fået et utroligt skub bagi af
årsager, som ingen var herre over, nemlig
Corona-lockdown med home-office og homeschooling.
En fælles digitaliseringsstrategi betyder, at
udviklingen rammesættes, og at alle aktører
rundt omkring børns læring, udvikling og
trivsel går i gang med at implementere strategien i den daglige pædagogiske praksis i
både skole og dagtilbud, mens IT-Kontoret,

Dagtilbuds- og Skole- og Gymnasiekontoret
samt CFU arbejder videre på forudsætningerne.
Den tyske investeringspakke »Digita Pakt« giver Skoleforeningen tilskud på linje med offentlige skoler. Der kom også en hjælpepakke som gør det muligt at anskaffe bærbare
computere eller tablets til elever, der er i en
særlig sårbar situation. Her er Skoleforeningen også i fuld gang med omsætningen. Det

skub var meget ulige fordelt, for det hjalp
dem, der havde resurserne – Skoleforeningens strategi skal implementeres, så den så
vidt som overhovedet muligt hjælper alle.
På skoleområdet er der med Office365 en
platform tilgængeligt for fjernundervisningen. Elevernes adgang til undervisningsmateriale sker på en sikker og nem måde. Skoleforeningen er på den rigtige vej med sin
strategi.
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