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Det
Sydslesvigske
Samråd
SEKRETARIATET
(1/2011)

Protokol

over

Møde i Det Sydslesvigske Samråd
mandag den 24. januar 2011 kl. 18.30 på Flensborghus
Til stede:

Dieter Paul Küssner, Jens A. Christiansen, Steen Schröder, Inger Marie
Christensen, Flemming Birkemose, Horst Schneider, Per Gildberg, Udo
Jessen, Anders Molt Ipsen, Flemming Meyer, Rüdiger Schulze, Martin
Lorenzen, Viggo Jacobsen, Jytte Nickelsen, Jørgen Pejtersen, Jørn
Aagesen, Randy Kuhnt, Georg Hanke, Jørgen Kühl, Thorsten
Kjærsgaard, Jörgen Jensen Hahn, Manfred Nissen, Bo Hallberg, Henrik
Becker-Christensen

Afbud:

Peter Lynggaard Jacobsen, Gert Wiencke, Hans Erik Hnsen, Volker
Andersen, Gerd Pickardt

Protokolfører: Jette Hanisch/JAC
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
2. Spørgetid
3. Godkendelse af protokollen af 4. november 2010
4. Fastlæggelse af den endelige dagsorden
5. Meddelelser
6. Nedskæringen fra Kiel – status, drøftelse og godkendelse af udkast
til Samrådets resolution
7. Orientering om forslag til lukning af Christian Paulsen-Skolen
v/Skoleforeningen
8. Eventuelt
9. Lukket møde

1. Valg af ordstyrer
Jens A. Christiansen vælges som ordstyrer.
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2. Spørgetid
Der er ingen spørgsmål.
3. Godkendelse af protokollen af 4. November 2010
Den udsendte protokol godkendes.
4. Fastlæggelse af den endelige dagsorden
Den udsendte dagsorden vedtages. SSF og SdU har et punkt til ”Lukket møde”.
5. Meddelelser
Dieter Paul Küssner: Der er kommet svar på vores resolution fra 29.11.2011 fra bl.a.
Dr. Klug, Torsten Geerdts og Dr. Bergner. Alle svar er mailet til Samrådet. – Der er
kommet brev fra Sydslsvigudvalget med datoforslag til besigtigelsestur (20.-22.6.) og
budgetforhandlinger (26.-27.9.). Brevet mailes til Samrådet i morgen.
Flemming Meyer: Vi kan ikke være tilfredse med svaret fra Dr. Bergner. – SSW har i
landdagen sat den traditionelle mindretalsrappport på dagsordenen, da der er fare
for, at den grundet den aktuelle situation ikke bliver udgivet i denne valgperiode.
Jens A. Christiansen: SSF og FUEV har søgt om projektmidler til et oplysnings- og
kompetencecenter ved Flensborghus.
Anders Molt Ipsen: Vi har 3 projekter: en styrkelse af feriebørnsarbejdet, kurser om
mindretalspolitik samt en videreførelse af elevambassadør-projektet.
6. Nedskæringen fra Kiel – status, drøftelse og godkendelse af udkast til
Samrådets resolution
Per Gildbeg: Vi har i samråd med jurister og SSW besluttet, ikke at indgive klage ved
forvaltningsdomstolen. En klagesag vil tage 6-7 år, koste ca. 250.000 euro og vil evt.
udsætte bevillinger, og en dom vil også have konsekvenser. Desuden skulle vi
indklage hele beløbet altså 4,7 mill. uden at tage hensyn til de 3,5 mill. fra Berlin. Vi
håber i stedet på et regeringsskifte efter det kommende landdagsvalg, idet alle
oppositionspartier har meddelt, at de vil genindføre hundrede procent ligestilling for
vore elever, og en klagesag ville her have opsættende virkning. Sker der ikke en
ændring, eksisterer muligheden for at klage stadig.
Flemming Meyer: SSW har mulighed for sammen med en anden fraktion i
Landdagen at indgive en ”Normkontrollklage”, men det må være den absolut sidste
udvej. Det er bedre med en politisk løsning. Det er vores fælles sag, så vi skal være
enige.
Rüdiger Schultze: Man kan ikke som privatperson og forælder indgive klage ved
forfatningsdomstolen.
Anders Molt Ipsen: Vi må afvente den nye regering. Vores protest og mobilisering af
både mindretal og flertalsbefolkning har givet god respons og et håndgribeligt tilskud
fra Berlin på 3,5 mill.
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Dieter Paul Küssner. Det er den mest fornuftige strategi. Vi har fortsat dansk politisk
støtte, og vi må fortsat søge dialogen.
Jens A. Christiansen: Sagen er ikke lukket fra dansk side, vi har støtte fra både statsog udenrigsministeriet. Derudover er sagen blevet behandlet i arbejdsgruppen bag
rammekonventionen samt i Europarådets ministerkomité.
Uddeler en resolution, der skal sendes til tyske politikere samt til medierne.
Flemming Birkemose: Jeg forstår resolutionen som et middel til at holde gryden i kog.
Jørgen Kühl: Vi har hidtil brugt ”Diskriminierung”, nu bruges ”Ungleichbehandlung”.
Jens A. Christiansen:
•

Konklusion: Resolutionen vedtages med få rettelser: I afsnit 2 rettes
”Ungleichbehandlung” til „diskriminierende Ungleichbehandlung”, og i
afsnit 3 rettes „jenseits“ til „außerhalb“. Udsendes 25. januar.

7. Orientering om forslag til lukning af Christian Paulsen-Skolen
Anders Molt Ipsen: Gennemgår et powerpoint-oplæg (vedlagt).
Per Gildberg: Vi er overbeviste om, at det fra et mindretalspolitisk synspunkt er den
bedste løsning. En anden løsning med lukning af flere enheder ville gøre mere ondt.
Inger Marie Christensen: Er ked af, at forslaget ikke blev forelagt Samrådet, før det
stod i Flensborg Avis. Vi har fået mange reaktioner fra bekymrede forældre.
Anders Molt Ipsen: Vi prøver at informere så hurtigt som muligt, men det er svært at
styre. De involverede blev først informeret, og i kommende uge har vi møde med
samarbejdsråd og ansatte.
Viggo Jacobsen: Helligåndskirken har et godt samarbejde med de øvrige danske
organisationer og institutioner, men sognet er i de senere år blevet drænet med
lukning af både børnehave og fritidshjem. Har man undersøgt, hvordan det ser ud
med børnegrundlaget i de kommende år? Ved lukning af CP vil man kun kunne
spare 300.000, der er langt til 1,2 mill.
Randy Kuhnt: Der går mange rygter, lærerne er nervøse og frygter fyringer. Støtter
op om at lukke en skole i Flensborg.
Flemming Birkemose: Det havde været et godt signal, hvis man havde kontaktet SdU
på forhånd. Det drejer sig ikke om skolen, men om børn og deres hverdag. Det er en
fælles sag. Har man overvejet andre modeller?
Anders Molt Ipsen: En anden model ville være at flytte Jørgensby-Skolen, men det
ville være geografisk forkert, idet vi gerne vil bevare et center i hver bydel. De andre
skoler i Flensborg er overbygningsskoler, så det går ikke. Transport til
fritidshjemmene vil ikke være noget problem. I byen er afstandene kortere end andre
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steder. Klassekvotienterne vil ikke ligge langt fra gennemsnittet i folkeskolerne.
Gottorp-Skolen er en anden form for hjælpeskole. Her har man beholdt
overbygningen, da der kun er 1 klasse mod 5 klasser på CP. Lukningen kan ikke
redde Skoleforeningens økonomi, men der kan spares yderligere ved at flytte
administrative afdelinger til CP. Der afholdes møde med medarbejderne på de 3
skoler den 8.2. Vi er allerede i flere år ramt af besparelser grundet eksterne faktorer i
Danmark og Slesvig-Holsten, og nu rammes vi også hér.
Per Gildberg: Vi er indstillet på samarbejde, men det er svært at hemmeligholde ting i
Sydslesvig. Vi håber, I ser, at vi forsøger at tænke mindretalspolitisk, både her og på
Sild. Vi vil ikke afskedige lærere, men håber det løses ved naturlig afgang og
flytninger. Og vi er bevidste om, at vi skal spare mere.
Jens A. Christiansen:
•

Konklusion: Samrådet opfordrer til, at man fortsat orienteres.

8. Eventuelt
Jens A. Christiansen: Der er ingen punkter under eventuelt.

Mødet slutter kl. 20.10
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