15.1.2014
AMI/Oe

Protokollat
over styrelsesmødet tirsdag den 7. januar 2014 kl. 17.30 på Christian Paulsen-Skolen
Til stede: Åse Jørgensen, Thede Boysen, Niels Ole Krogh, Michaela Bumann, Michael Otten,
Michael Martensen, Niko Møller, Udo Jessen, Birgit Jürgensen-Schumacher, Berit
Nommensen, Anders Molt Ipsen, Uwe Prühs, Olaf Runz, Birgit Messerschmidt, Ilka Börner,
Dirk Clausen
Afbud: André Pastorff, Per Gildberg
Protokolfører: Sabine Oetzmann
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
11.

Spørgetid
Orientering om PPRs arbejde samt samarbejde med forældre og børn med særlige
behov ved ledende skolepsykolog Hans Jessen
Meddelelser
Eventuelt
Godkendelse af protokollatet fra styrelsesmødet den 28. november 2013
Ændring af mødedato for styrelsesmødet den 13. november 2014. Det foreslås, at
mødet afholdes mandag den 10. november 2014
Øget forældrebetaling i
a) børnehaver uden for Flensborg
b) skolefritidsordninger

Udo Jessen bød de fremmødte velkommen.
1. Spørgetid
Der var ingen spørgsmål.
Dagsordenspunkter til orientering
2. Orientering om PPRs arbejde samt samarbejde med forældre og børn med særlige
behov ved ledende skolepsykolog Hans Jessen
Hans Jessen orienterede om PPRs arbejde samt samarbejde med forældre og børn med særlige
behov. Hans Jessens oplæg vedlægges denne protokol som bilag.
3. Meddelelser
Der var ingen meddelelser.
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4. Eventuelt
Niels Ole Krogh indvendte, at dagsordenens punkter 9, 10, 11, 16 og 17 burde behandles
under den åbne del af mødet.
De tilstedeværende gæster forlod lokalet, så Styrelsen kunne drøfte Niels Ole Kroghs forslag.
Styrelsen blev enig om, at dagsordenspunkt 11 skal behandles under den åbne del af mødet.
Dagsordenspunkter til beslutning
5. Godkendelse af protokollatet fra styrelsesmødet den 28. november 2013
Det udsendte protokollat blev godkendt.
6. Ændring af mødedato for styrelsesmødet den 13. november 2014. Det foreslås, at
mødet afholdes mandag den 10. november 2014
Dette dagsordenspunkt udgik, da Børne- og kulturchefforeningens årsmøde er flyttet til den
27. og 28. november 2014. Mødedatoen den 13. november 2014 fastholdes.
11. Øget forældrebetaling i
a) børnehaver uden for Flensborg
b) skolefritidsordninger
Birgit Messerschmidt henviste til det udsendte bilag og kommenterede det. Træffer Styrelsen
en beslutning om at forhøje børnehavebidraget med 10 euro og børnehavekørslen med 5 euro
ligger Skoleforeningen midt imellem de bidrag, der skal ydes i Slesvig by og Nordfrisland
amt, hvorimod bidragene i Rendsborg-Egernførde er lidt højere.
Åse Jørgensen spurgte, hvorfor Flensborg by ikke skal omfattes af en forhøjelse.
Birgit Messerschmidt svarede, at Skoleforeningen har en aftale med Flensborg by om, at alle
institutioner koster det samme, og at tilskud modtages efter aftalen. Vuggestuebidrag er ikke
omfattet af aftalen, da Skoleforeningen retter sig efter de satser dér, hvor institutionerne bliver
oprettet.
Udo Jessen spurgte, om den forventede merindtægt på ca. 225.000 euro dækker de udgifter
Skoleforeningen har haft.
Anders Molt Ipsen svarede, at intentionen er, at vi tilpasser vores bidrag til samfundet og til
de prisstigninger, der har været.
Thede Boysen spurgte, hvor høj dækningsgraden er. Han havde gerne set, at Styrelsen havde
fået fremlagt tal på underskuddet for at få en fornemmelse af, om Skoleforeningen
subventionerer med 60 eller 80 procent.
Åse Jørgensen ville gerne have oplyst de laveste og de højeste bidrag, og hvor mange børn der
er omfattet af børnehavekørsel.
Birgit Messerschmidt oplyste, at bidragene ligger mellem 99 euro og 262 euro, og at ca. 305
børn benytter sig af kørselsordningen.
Olaf Runz påpegede bevågenheden omkring de bidrag Skoleforeningen kræver. Vi må ikke
ligge for langt fra de tyske satser og slet ikke under. Det vi forlanger, svarer til gennemsnittet i
Slesvig-Holsten.
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Michaela Bumann henviste til tredelsfinansieringen, hvor forældre mindst skal betale 1/3 af
en fælles sum.
Thede Boysen fremhævede endnu engang nødvendigheden af fremlæggelse af tal på
udviklingen af dækningsgraden, så Skoleforeningen over for forældrene kan bevise, at det er
påkrævet med en forhøjelse.
Styrelsen godkendte enstemmigt forslagene til bidragsforhøjelser for punkterne a) og b) og
var enig om, at sende forslagene til afstemning på fællesrådsmødet den 20. marts 2014.

Næstformanden sluttede mødet.
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