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Kære alle
En formands beretning plejer at være et blik tilbage på det forgangne skoleår, et blik i bakspejlet med de
dertil hørende refleksioner. Sådan plejer det at være.
Vi står her godt 16 måneder efter, at vi fik den første lockdown-besked og selvom der er lys for enden af
tunnelen – vi kan holde et fysisk møde , vi kan holde work-shops her i aften, kulturlivet starter langsomt op
igen i Sydslesvig osv. osv. - så betyder et blik tilbage sammenfattet: Mundbind, karantæne, covid,
restriktioner, håndsprit, digitale møder, summa summarum store udfordringer for vores børn, vores
ansatte, os forældre og alle os, der er valgt ind i forskellige bestyrelser, samarbejdsråd, fællesråd osv. osv.
Samfundet, mindretallet og dermed selvfølgelig også Skoleforeningen, lever af engagerede mennesker og
deltagelse. Et demokrati lever af deltagelse.
Jeg har savnet jer, har savnet rigtige møder og det tror jeg gælder for os alle sammen her i aften. Vi har
savnet hinanden – i alt for lang tid.
Det var en tid med digitale møder og / eller – endnu værre- skriftlig afholdte fællesrådsmøder. Det er ikke
særlig givtigt i et demokratisk system.
En forening som vores lever af møder, hvor vi kan debattere, diskutere, måske være uenige, finde konsens
igen – altså alt det, der overordnet hedder ”komme i dialog med hinanden”. Det håber vi på, at denne aften
igen er en opstart på. Vi skal i præsens modus igen!
Dansk Skoleforening – ingen slinger i valsen med hensyn til vores identitet - Dansk Skoleforening står stabilt
og robust i det sydslesvigske landskab. Vi har børnetal der i nu mange år ligger rimelig stabil - det vil sige
uden de store udsving- og der er mange forældre, som ønsker at engagere sig i foreningen. Økonomien har
efter nogle hårde år også fået det bedre og det skyldes til dels også pandemien, men ligeså meget en god
økonomistyring og forhøjede tilskud fra tysk side. Det har i kunnet læse alt om i direktionsberetningen, som
er blevet sendt ud sammen med invitationen til mødet i dag. Jeg vil gerne sige tak til alle dem, der har andel
i den beretning. Den er efter min vurdering omfangsrigt, men ikke for langt, informativt og læsbart.
Med hensyn til implementeringen af vores digitalstrategi, udviklingen og initiativer på dagtilbudsområdet
og læreplansevalueringskulturen så bliver disse emner også behandlet i direktionens beretning og i får også
hørt om dem i aften. Så jeg vil ikke bruge tiden på at gentage ting som står i de udsendte materialer, eller
bliver behandlet her i aften. Min formandsberetning i år er derfor meget kort og refleksionerne over det
sidste år - som lige hørt - sparsommeligt.
Styrelsen består lige som mange af vores samarbejdsråd og fællesrådet i stort omfang af nyvalgte
medlemmer, men har til trods for de ikke helt nemme rammer holdt diverse møder, de fleste digitale, men
dog også især her på det sidste fysiske møder.
Vi holdt et klausurmøde lørdag den 14. august på Jaruplund Højskole og har besluttet at holde det næste
allerede den 19./20. november også på Jaruplund Højskole. Styrelsen har brug for disse ekstra
klausurmøder for at blive endnu bedre til at fungere som team og for at have tid til drøftelse og fordybelse i
de overordnede arbejdsemner som vi er og vil komme i gang med.
Her vil jeg som det første nævne arbejdet omkring vores vedtægter, som i et vist omfang stammer helt
tilbage fra 1920 men hovedsageligt har deres udgangspunkt i en version fra 1992. Der er blevet lavet små
justeringer hen ad vejen i årtiernes løb, men de trænger efter vores mening alligevel til at blive gennemset
grundigt og dermed opdateret og tilpasset til den verden vi lever i. Der er nedsat et arbejdsudvalg
bestående af styrelses- og menige fællesrådsmedlemmer og i vil høre mere omkring lige den arbejdsopgave
senere på mødet.
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Det som Styrelsen også anser for at være et meget vigtigt arbejdsområde er Skoleforeningens
fremtidssikring og udvikling. Derfor skal vi arbejde med noget som har fået overskriften ”pejlemærker for
udvikling ” – i gamle dage kaldte vi det for strukturudvikling. Styrelsen arbejder på, at vi til efterårsmødet
2022 kan have det som et emne op på fællesrådsmødet og arbejde med det i workshops.
Som det tredje store arbejdsområde vil jeg nævne emnet evalueringskultur med alle de aspekter der hører
til, altså trivsel (undervisning og børnemiljø), pædagogisk udvikling, trivselsundersøgelser m.m. som vi vil
behandle, drøfte og arbejde på.
Så der er ud over de sædvanlige opgaver nok at se til for Styrelsen og senere også for Fællesrådet.
Jeg vil ikke glemme at nævne opgaven som mindretallet som sådan har givet sig selv, nemlig at diskutere
vores fælles mindretals struktur. Her har pandemien helt klart og tydeligt lagt et låg på alt det, der hedder
debat og diskussion i de sidste 16 måneder, men det betyder ikke, at emnet er dødt. Helt bestemt ikke. Vi
har haft det op på hvert eneste digitale og her på det sidste fysiske samrådsmøde. Alle foreninger
afleverede regelmæssigt statusberetninger med hensyn til, hvor langt man var kommet med at behandle
strukturspørgsmålet i foreningerne og organisationerne. Udmeldingen fra alle, inkl. Skoleforeningen, var, at
vi på grund af pandemien og de dermed forbundne restriktioner ikke kunne komme videre i processen.
Samrådet havde inviteret tre oplægsholdere, som har en armslængde afstand, men alligevel godt kendskab
til mindretallet, komme med et oplæg om emnet og deres forestilling om en evt. fremtidig struktur i
Sydslesvig. De tre personer var Mette Bock (fhv. kulturminister og formand for Grænseforeningen), Henrik
Tvarnø (fhv. direktør i A. P. Møller Fonden) og Henrik Becker-Christensen (fhv. generalkonsul, diplomat og
historiker). Deres oplæg kunne herefter læses i Flensborg Avis som kronikker.
Samrådet har for længe siden besluttet, og det blev endnu engang bekræftet af formand Gitte HougaardWerner på det seneste samrådsmøde, at det er Samrådet, som skal og vil være tovholder i processen.
Styrelsen har hele tiden haft den holdning, at der skal være en åben debat på tværs af mindretallet. Det er
en fælles opgave, så lad os da være fælles om debatarrangementerne.
Jeg håber på at vi her i år, nærmere sagt i november, kan nå videre i Samrådet med en plan for hele
mindretallet, hvordan den åbne debat skal foregå og, hvornår vi starter.
I sammenhæng med strukturdebatten vil jeg nævne, at Styrelsen ikke ønsker, at strukturdebatten kædes
sammen med en identitetsdebat, - om nu med eller uden bindestreg - og dermed en debat om de rigtige,
ægte sydslesvigere og så de andre.
Styrelsen har enstemmigt sagt ja til, at ud over at selve definitionen på identiteten er en ren privatsag, så er
alle der har tilsluttet sig det danske mindretal på øjenhøjde med hinanden. Ligegyldigt om man er medlem
af det danske mindretal i generationer eller først siden i går. Vi siger derfor helt klart nej til et a og b hold i
mindretallet. Det samme gælder for de foreninger og organisationer, der er med i Samrådet. Samrådet
består af selvstændige og ligeberettigede foreninger og organisationer. Sådan står det i reglerne for
Samrådet og det holder vi fast i. Punktum og basta.
Ved denne lejlighed vil jeg gerne takke mine styrelseskollegaer for god samarbejde og fleksibilitet i det
forgangne år og stor tak til Andrea, som meget hurtigt har fundet sit ståsted og sin rolle som næstformand.
Vi danner et godt makkerpar vil jeg påstå og vi har en god sparring med hinanden. Samarbejdet med
direktøren og direktionen/ledelsesgruppen er også upåklageligt og præget af tillid til hinanden. Det er jeg
glad for og det takker jeg for.
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Jeg har lovet mig selv og dermed også forsamlingen at jeg fatter mig kort og det tror jeg er aldeles lykkes
her i aften. Jeg ønsker ikke, at vi bliver nødt til at skubbe dagsordenspunkter igen og jeg ønsker, at der skal
være tid til drøftelser og workshop uden det store tidspres, så her og nu siger jeg tak for ordet.
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