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Protokollat 
over styrelsesmødet torsdag den 21. marts 2019 kl. 18.00 på Christian Paulsen-Skolen 
 
Til stede: Søren Harnow Klausen, Joern Radzio, Oluf Hoppe, Michaela Bumann, Michael Sørensen, 
Udo Jessen, Birgit Jürgensen-Schumacher, Jørgen Jensen Hahn, Lars Kofoed-Jensen, Uwe Prühs, Olaf 
Runz, Petra von Oettingen, Eberhard von Oettingen, Linda Skrydstrup, Ilka Börner, Daniel Dürkop og 
generalkonsul Kim Andersen 
 
Afbud: Thomas Weinschenk, Lars Petersen, Jens-Søren Jess, Michael Otten  
 
Protokolfører: Sabine Oetzmann 
 
Dagsorden: 
 

1.      Spørgetid 
2.      Mål for Sprog og Læsning for 11. – 13. årgang 
3.      Klageprocedure herunder drøftelse af en evt. ombudsmand for Skoleforeningen 
4.      Meddelelser 
5.      Eventuelt 

 
 
Udo Jessen bød velkommen. 
 
1. Spørgetid 
Der var ingen spørgsmål. 
 
Dagsordenspunkter til orientering og evt. beslutning 
 
2. Mål for Sprog og Læsning for 11. – 13. årgang 
Olaf Runz orienterede om processen. Der var nedsat et arbejdsudvalg bestående af to lærere fra hver 
af gymnasierne og udvalget for sprog og læsning. Målene har været til høring i faggrupperne, 
pædagogiske råd og samarbejdsråd. Det udsendte bilag er de tanker, der ligger for tanken bag sprog 
og læsning. Desværre var ikke alle bilag til dagsordenspunktet blevet udsendt, så Styrelsen vil 
modtage det manglende bilag per mail. 
 
Lars Kofoed supplerede med, at der i forbindelse med målstyringen er indført redskaber til at følge 
op på elevernes udvikling.  
 
3. Klageprocedure herunder drøftelse af en evt. ombudsmand for Skoleforeningen 
Udo Jessen henviste til det udsendte bilag. 
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Eberhard von Oettingen  gjorde rede for, at emnet havde været fremlagt for Styrelsen på et tidligere 
tidspunkt, hvor der var kommet fine tilbagemeldinger, som nu er blevet indarbejdet. Det reviderede 
udkast var forlods sendt til Oluf Hoppe og Lars Petersen til sparring. Eberhard von Oettingen 
gennemgik og kommenterede det udsendte bilag. Der er en central formulering om, hvad mindste 
krav er og er bygget op på de jurdiske lovgivninger. Han spurgte, hvordan der skal ageres, når der 
bliver klaget over Styrelsen og om man i den sammenhæng skulle medtænke en ombudsmand. 
 
Oluf Hoppe spurgte, hvordan man kan sikre, at historikken i dialogfasen ikke forsvinder, når den 
skriftlige klage kommer. Lederen skal have en ekstra beskyttelse, det er dem, der tit er i udsatte 
situationer. 
 
Lars Kofoed sagde, at det er godt at lave noter der, hvor der er tale om potentielle klagesager og 
foreslog at udarbejde en vejledning til lederne. 
 
Petra von Oettingen udtalte, at vi altid skal sikre os helt. I en vejledning burde reflektionsspørgsmål 
indarbejdes. 
 
Udo Jessen var overbevist om, at de fleste ledere laver notater, men det er fint med en vejledning. 
 
Eberhard von Oettingen syntes godt om en vejledning, da der ofte kommer henvendelser fra lederne 
om, hvordan de skal forholde sig. 
 
Søren Harnow Klausen spurgte, om Styrelsen skulle forholde sig til en ombudsmand nu. Han var lidt 
usikker på, hvad der kan ligge i det, da Styrelsen jo er noget specielt. En ombudsmand ville nok have 
en symbolsk funktion.  
 
Lars Kofoed svarede, at ombudsmanden også kunne have en vejledende funktion for Styrelsen. Vi 
ville jo selv bestemme, hvor meget kompetence vedkommende ville få. Det er Styrelsen, der udpeger 
og de skal lave en opstilling over, hvem der overhovedet kan komme i betragtning. 
 
Oluf Hoppe sagde, at man skal finde ud af, hvad en ombudsmand skal og hvor meget vi vil tillade. For 
Skoleforeningen er den etiske dimension nok vigtigere end den juridiske. 
 
Styrelsen gav Direktionen mandat til at arbejde videre med fortsættelsen af processen. 
 
4. Meddelelser 
Udo Jessen meddelte, at han havde modtaget en invitation til Sundhedstjenestens generalforsamling 
den 3. april 2019. 
 
5. Eventuelt 
Oluf Hoppe var blevet gjort bekendt med mangler på Duborg-Skolen. 
 
Lars Kofoed svarede, at alle mangler er noteret og videregivet til Teknisk Afdeling. 
 
Joern Radzio spurgte, om der var nyt fra politiet ang. en trafikunderviser. 
 
Olaf Runz svarede, at de arbejder på et finde en ny person.  
 
Formanden lukkede mødet. 
 
  


