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Kære alle 
 
TILBAGEBLIK/FREMTID 
 
En virtuel afstemning og hele fem fællerådsmøder og dermed også fem runder af regionale 
fællesrådsmøder, følgegruppemøder og utallige andre møder i denne sammenhæng blev holdt i løbet af 
2019 og den første halvdel aF 2020. Et stort pensum, som de folkevalgte medlemmer af Fællesrådet har 
været igennem i den anden halvdel af den sidste valgperiode og det hele tiden i bevidstheden om, at der 
skal handles hurtigt - men at beslutningerne skal træffes på et oplyst grundlag.  
 
Dette arbejdspensum kan ses som en enorm og usædvanlig arbejdsbyrde for Fællesrådet, men man kan 
også se det som et tydeligt udtryk for en demokratisk grundforståelse, som vi har i Skoleforeningen. 
 
Vi skal i dette gremium (direktøren siger det hedder organ, men det kan jeg så bruge senere) nemlig være 
fremtidssikrende og gerne også visionære i vores beslutninger og derfor skal vi have respekt for alle i denne 
forening og vi skal vise tillid til, at vi alle har det samme mål og vi skal tro på, at ingen af os vil vores børn 
noget ondt.  
 
I Skoleforeningen er vi et fællesskab, som skal bygge på gensidig respekt og vi bør alle sammen være klar 
over, at vi som politisk organ, som forældrevagt Fællesråd, er ansvarlig for, at helheden i Skoleforeningen 
bevares og beskyttes, både på det faglige og det pædagogiske område og med passende hensyn til vores 
mindretal. 
 
Nu venter der en ny valgperiode og jeg kan love jer, at den vil blive spændende og krævende - lige som det 
plejer at være.  
 
Økonomisk set så har vi et håb om, at tendensen går i retning af konsolidering på grund af forårets 
beslutninger, det vil sige, at vi indtil videre går ud fra, at vi senest til næste år kommer ud af de røde tal, 
altså underskud. Vi ved selvfølgelig ikke, hvordan Corona-krisen påvirker vores økonomi og vi må håbe på, 
at Sydslesvigudvalget kan forhandle sig frem til en fremskrivning i sydslesvigbevillingen for ellers skal vi se i 
øjnene, at bevillingen nok bliver skåret ned. Det er et dårligt signal, da vores økonomi i forvejen er 
skrøbelig. Skrøbeligheden skyldes i første omgang diskrepansen mellem indtægterne – det vil sige 
bevillingerne - og udgiftssiden, det vil sige især stigning af personaleudgifter. Jeg sætter på ingen måde 
spørgsmålstegn ved disse stigninger, men forskellen mellem den tyske økonomiske udvikling og dermed 
også lønudviklingen og de danske tilskud var i de sidste år allerede en stor udfordring og den bliver næppe 
mindre i de kommende år.  
 
Den uvildige undersøgelse som kulegravede Skoleforeningens økonomi, administration – faktisk hele vores 
interne struktur, kom for den nu afgåede Styrelse ikke med de store overraskende resultater.  
Vi havde og har ingen skjulte millioner i kælderen, vi har en kompetent, professionelt agerende direktion – 
som derudover er gunstigt set i forhold til tilsvarende i Danmark, vi har en god økonomistyring og er 
generelt en solid samarbejdspartner, som er til at stole på i Sydslesvig, i Kiel og i Danmark. 
 
Der blev af Fællesrådet truffet hårde og tunge beslutninger inden sommerferien og disse beslutninger blev 
truffet efter en lang debat og diskussionstid og derefter på et oplyst grundlag.  
Den uvildige undersøgelse støttede – ja gik faktisk ud over – direktionens og Styrelsens forslag i sin 
konklusion og jeg er da glad for, at vi ikke fulgte undersøgelsens forslag et til et. Men det var rigtig godt 
med selve processen, en proces, der involverede menige fællesrådsmedlemmer i en følgegruppe og det 
passer fint ind i vores strategi med at forandre fællesrådsarbejdet derhen gående at man involveres i 
arbejdsprocesser via workshops, sparringsgrupper eller følgegrupper. Senere skal vi forholde os til vores 



vedtægter og det er sådan en typisk arbejdsgruppe, som kunne få gavn af at benytte sig af de forgående 
modeller med inddragelse. 
 
CORONA 
 
Corona er et emne, som ikke kan undlades i sådan en tale. Fra den 13. marts og til i dag -, se bare på vores 
møderammer, se jer bare omkring – bestemmer Corona store dele af vores liv.  
 
På Skoleforeningens vegne vil jeg derfor udtrykke en stor tak for den kreativitet, det engagement, den 
fleksibilitet og dermed helt generelt for den store indsats, som blev og bliver udført af vores 
rengøringspersonale, pedeller, undervisere, pædagoger, administration, direktion og forældre alle steder 
under disse Corona pandemi rammebetingelser.  
 
Fra den ene dag til den anden krakelerede vor allesammens hverdagslogistik med hensyn til familielivets 
struktur og institutionslogistik. Børn i alle aldersgrupper var pludseligt samtidig hjemme og havde brug for 
omsorg og beskæftigelse. Mange forældre skulle/kunne arbejde hjemmefra i det der så pænt hedder 
”Homeoffice”, mens andre skulle på arbejde på grund af, at deres job blev erklæret som ”Systemrelevant” 
og begge situationer var ekstra krævende og udfordrende. Lærere er kørt rundt for at installere 
computerprogrammer ved elever i deres hjem, der blev undervist på alle mulige digitale platforme med 
massevis af fantastiske programmer man havde fundet frem til og der blev printet materiale og forberedt 
undervisningsmapper til dem, der ikke havde mulighed for digital betjening og fundet veje til at hjemmene 
kunne få dem udleveret. 
At undervisningen i et vist omfang blev uddelegeret til hjemmene var en stor belastning for forældrene. 
Kontaktvejen til skoler og daginstitutioner skulle etableres, de forskellige årgange, fag, ja skoler skulle 
koordineres med børnenes mulighed for at kunne sidde ved computeren og der skulle holdes øje med, om 
børnene nu også gjorde de ting, som lærerne forventede.  
 
Det var og er til dels stadigvæk en stor belastning for familierne at holde styr på alle disse ting, som til dels i 
en normal dagligdag bliver udført af daginstitutioner, skoler og fritidshjem. 
 
Vi er ikke tilbage i normaliteten endnu, men dog. Lad os håbe på, at det videre går fremad i retning af en 
rigtig normalitet – og helst uden bagslag.  
Men, hvis der skulle være noget godt ved det dårlige, så er det erkendelsen fra de sidste 7 måneder hvor 
vigtig - også i pandemi sammenhænge- et fungerende digitalt system er. 
Vi arbejder på sagen. I hører mere omkring digitalisering her i aften og der står også et afsnit i direktionens 
beretning. 
 
Corona forhindrede i stor omfang markeringen af 100-året for folkeafstemningen og dermed 
grænsedragningen plus Skoleforeningens 100-års fødselsdag.  
Men, det der i Skoleforeningens øjne gjorde rigtigt ondt det var, at vi blev nødt til at aflyse 
”UngGenforening”.  
5000 sydslesvigske elever var tilmeldt til at kunne sendes til Danmark i uge 20 i året 2020 og det ville have 
været så fantastisk et signal – men det kom anderledes og nu satser vi på 2021. Det vil ikke være det 
samme, det kan heller ikke gennemføres på samme måde, men selve arrangementet er for vigtigt og for 
god til ikke at gennemføres på en eller anden måde. Kontakten til Danmark er det overordnede mål og med 
alt det forarbejde i år er der lagt så meget hjerteblod i sagen, at vi faktisk allerede nu kan se succesen – 
selvom eleverne slet ikke har været af sted i år. 
 
 Jeg siger tusind tak til alle. 
 



OVERORDNEDE EMNER DE NÆSTE ÅR 
 
Emnerne til de kommende år er også omfangsrigt belyst i direktionens beretning, så jeg vil kun levere nogle 
stikord her og nu.  
 
Vi skal – som nævnt- tale om den videre proces i Skoleforeningens digitaliseringsproces, vi skal forholde os 
til situationen med den nye KITA-reform. Vi har 57 daginstitutioner, som samler børn fra ca.300 kommuner 
og det giver os en stor udfordring med hensyn til tilskud, altså økonomien. Derudover, så skal vi diskutere 
vores vedtægter, tale om inklusion, SKOFOs interne udviklings-fremtidssikring og ledetrådene. Så det skal 
nok ikke blive kedeligt. 
 
Et emne, som jeg ikke vil glemme, er at nævne den rapport, som er blevet fremlagt for samrådet af vores 
forvaltningschefer. 
 
Skoleforeningens Fællesråd besluttede faktisk følgende på mødet torsdag 28.3.2019 under 
dagsordenspunkt 8: 
          Skoleforeningen skal – uden at tage endelig stilling til sin position -  
          medvirke til, at der foretages en juridisk afklaring af organisations- 
          mulighederne – med evt. økonomiske konsekvenser. Skoleforeningen  
          opfordrer til, at forvaltningscheferne i samarbejde afdækker evt.  
          effektiviseringsmuligheder og økonomiske potentialer. 
 
Det skete med et meget stort flertal, som det står i protokollen.  
 
Vi bragte forslaget om at det skulle være mindretallets forvaltningschefer der i samarbejde skulle afdække 
evt. effektiviseringsmuligheder og økonomisk potentiale ind på samrådets bord og det blev vedtaget.  
 
Jeg synes, at det er et fornemt stykke arbejde og en grundig analyse af det foreningsbårne mindretal, der er 
blevet lagt frem af vores forvaltningschefer.  
Skoleforeningen vil og skal nu med al grundighed og fornøden tid analysere, drøfte og diskutere rapporten i 
vores forening. Vi skal især diskutere, hvad der er vigtigt for os – uanset hvilken struktur. Afsluttende vil 
Fællesrådet så komme frem til, hvordan Dansk Skoleforening skal forholde sig i hele strukturdebatten.  
 
Dette spørgsmål besvares altså først efter, at den demokratiske proces i foreningen er afsluttet.  
 
Det er en rapport som hele samrådet har sat i gang og som alle i samrådet er enige om, at den har en 
meget god kvalitet i sine analyser. Den viser nogle forskellige modeller – men den tager ikke stilling, det er 
vores politiske opgave. Vi kan trække på vores professionelle organisation, når vi vil have råd om det 
professionelle setup – når vi vil høre, hvordan vi kan sikre eller højne kvaliteten, også på tværs. Men hvem 
der ”politisk” skal bestemme – det skal vi i Fællesrådet finde vores holdning til, gerne efter endnu bredere 
drøftelse blandt vore mange aktive forældre. 
 
Den store åbenhed i samrådet giver mig håb om, at vi i fællesskab og i de enkelte foreninger og 
organisationer kan finde svar på, hvad der ville være det bedste for Sydslesvig for at sikre mindretallets 
fremtid. 
 
På lang sigt vil denne rapport (plus de undersøgelser der eventuelt følger) kunne danne grundlaget for en 
saglig diskurs omkring videreudvikling af mindretallets interne struktur. Rapporten vil dermed blive husket 
som et godt og sobert udgangspunkt for en saglig debat i mindretallet.  



Men i et demokratisk samfund er ting aldrig færdige, og lige som identitets – og sprogdebatten kommer i 
regelmæssige afstande, så vil også strukturdebatten være et element, som også i fremtiden fra tid til tid 
skal diskuteres og eventuelt tilpasses, forandres, justeres eller modificeres.  
 
Min beretning skal være kort.  
 
Afslutningsvis vil jeg sige, at jeg håber og faktisk forventer, at vi her i Fællesrådet også i fremtiden kan finde 
bæredygtige løsninger for Skoleforeningen og dermed for det danske mindretal.  
 
TAK! 
 
 

 

 
 


