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A.P. Møller
gymnasiet
på skinner
SLESVIG. Så er det vist.
Sydslesvigs andet danske
gymnasium, som A.P. Møller Fonden har besluttet at
forære
Skoleforeningen
kvit og frit, kommer til at
ligge på Slesvigs naturskønne nedlagte kaserneområde ned til Slien.
Fonden har skrevet slutseddel på købet af en 10,4
hektar stor byggegrund.
Det ny gymnasium, som
også skal være fællesskole
for 7. til. 10 årgang ventes
klar til ibrugtagelse efter
sommerferien 2008. Skibsreder Mærsk McKinney
Møller (i midten af billedet,
med fondsdirekør Ove
Hornby ved sin højre side)
udvalgte sidste sommer
selv grunden.
Se side 3
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Fælles erklæring fra
Styrelsen og SSW
Efter at de delegerede
på SSWs landsmøde i
lørdags
opfordrede
Dansk Skoleforening for
Sydslesvig til at udskyde beslutningen om
skolelukninger til 2008,
har repræsentanter for
Dansk Skoleforenings
styrelse og Sydslesvigsk
Vælgerforenings landsstyrelse holdt møde i
tirsdags.
På dette møde lykkedes det SSW at overbevise
styrelsesmedlemmerne om, at de seneste
signaler fra den slesvigholstenske regerings side taler for at tage beslutningen om lukning
af Ladelund-Tinningsted Danske Skole og
Jaruplund Danske Skole af bordet.
SSWs landsformand,
Flemming Meyer, går ikke imod en sammenlægning af Gulde Danske
Skole med Kaj MunkSkolen i Kappel.
SSW er heller ikke
principielt imod lukning
af skoler, men vurderer,
at en beslutning om lukning af skolerne i Ladelund-Tinningsted og Jaruplund på nuværende
tidspunkt vil være overilet. SSW har brug for
tid til at forhandle politisk. Regeringens udkast
til en ny skolelov forventes at foreligge i februar.
SSW har i sinde at
overbevise politikerne i
det slesvig-holstenske
delstatsparlament om,
at mindretallets ligestilling blandt andet også
kræver en tilfredsstillende lovsikret tilskudsløsning for elevbefordringen.
Hvis Skoleforeningens
Fællesråd træffer beslutning om at lukke de
to skoler nu, vil denne
beslutning næppe blive
revideret senere hen, si-

ger SSW´s landsformand.
Da Styrelsen i september 2005 orienterede
Fællesrådet om, at den
ikke ser nogen anden
udvej end at lukke børnehaver og skoler, var
det blandt andet begrundet med, at den
planlagte ligestilling i
»tolereringsaftalen«
mellem SPD, De Grønne
og SSW var blevet udskudt til 2008, efter at
CDU og SPD indgik en
regeringsaftale.
Når Styrelsen på det
sidste er blevet mere
pessimistisk i sin bedømmelse af, hvad den
lovede ligestilling i 2008
vil betyde i rede penge,
skal dette ses i sammenhæng med en nærmest
nulløsning i den generelle
lønudvikling
i
Slesvig Holsten, og at
delstatsregeringens
planlagte nye skolelov
formentlig vil nedbringe
udgifterne pr. elev i de
offentlige skoler yderligere.
Som følge heraf vil
Skoleforeningen modtage et tilsvarende mindre
driftstilskud pr. elev.
SSW lægger derimod
op til, at en lovsikret tilskudsordning til elevbefordringen også skal
tænkes med og vurderer
med udgangspunkt i ministerpræsident
Peter
Harry Carstensens seneste udtalelser, at dette
vil give Skoleforeningen
et bedre udgangspunkt i
2008.
På denne baggrund
har Styrelsen besluttet
at foreslå de delegerede
på fællesrådsmødet den
2. februar at tage beslutninger om lukning
af Jaruplund Danske
Skole og Ladelund-Tinningsted Danske Skole
af bordet.
Flensborg, d. 26.01.2000

Jaruplund og Ladelund
reddet på målstregen
Besparelser. Styrelsen har omgjort beslutning om at nedlægge skolerne i Jaruplund og Ladelund,
men fastholder lukning af Gulde Danske Skole, dog nu i
form af en sammenlægning med Kaj
Munk-Skolen i Kappel.
FLENSBORG. Når Fællesrådet næste torsdag holder
sit tredje ekstraordinære
møde inden for fire måneder om Skoleforeningens
kriseramte økonomi, slipper det for at skulle tage
stilling til to af Styrelsens
mest omstridte spareforslag.
Efter indgående drøftelser med SSWs landsstyrelse har Styrelsen taget sine
forslag om at nedlægge
skolerne i Jaruplund og
Ladelund af bordet.
Derimod fastholder Styrelsen beslutningen om at
lukke Gulde Danske Skole
ved udgangen af dette
skoleår. For at få en helhedsløsning i en situation
med to lige store skoler, foreslår Styrelsen dog, at det
skal ske i form af en sammenlægning
med
Kaj
Munk-Skolen i Kappel.

Intet håb for
børnehaverne
Beslutningen om at nedlægge Nystadens Børnehave i Flensborg står ligeledes ved magt, ligesom
Bertha Wulff-Børnehavens
skæbne så godt som blev
afgjort på Fællesrådets
ekstraordinære besparelsesmøde den 30. november
i fjor.
Institutionen skal lukkes
og sammenlægges med
Riddergade Børnehave i
Flensborgs Duborg-kvar-
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Skoleforeningens styrelse foreslår skolen i Gulde (t.v.) sammenlagt med Kaj Munk-Skolen i Kappel (t.h.), som derved vil fordoble elevtallet til knapt 90. Kørselsafstanden mellem de to skoler er på 8-9 kilometer. Gulde-eleverne starter i forvejen i børnehaven i
Kappel og en del går også på fritidshjem i Kappel.
ter. Styrelsen har ganske
vist ikke truffet den formelle afgørelse endnu, men
med en overkapacitet på
over 100 danske børnehavepladser i Flensborg må
løbet betragtes som kørt.

Stort underskud
de næste par år
Tilsammen skulle de tre rationaliseringsforslag give
driftsbesparelser på ca.
270.000 euro, hvilket dog
ikke er helt nok til at dække det driftsunderskud,
Skoleforeningen ifølge de
foreløbige beregninger må
vente i de næste par år:
Mindst. 470.000 euro i 2007
og mindst 575.000 euro i
2008.
Budgetprognoserne
er
behæftet med flere usikkerhedsfaktorer, bl.a. fordi
Skoleforeningen ikke ved,
hvor meget det danske
statstilskud kan ventes at
blive fremskrevet med i de
kommende år.

Ikke flere penge
fra Danmark
For 2006 er der således kun
tale om én procent mod 1,5
procent i de senere år. Der
står desuden en ny overenskomst for lærerne og

pædagogerne foran døren i
2008.
Den danske regering har
desuden tilkendegivet, at
mindretallet ikke skal gøre
sig håb om forhøjede tilskud.
Endvidere er satserne for
elevtilskuddene fra den
slesvig-holstenske regering
en
foreløbig
ukendt
størrelse.
På grund af en nulløsning på det offentlige
arbejdsmarked i SlesvigHolsten og en forventet omend mindre nedgang i
de danske elevtal i de kommende år - nærer Styrelsen
og skoledirektionen ingen
større forhåbninger til den
lovede ligestilling af elevtilskudssatserne i 2008.

SSW optimistisk
Ligestillingen vil efter
Skoleforeningens
skøn
næppe kunne opfange det
forventede
driftsunderskud på mindst en halv
million euro i 2008.
SSWs landsstyrelse mener imidlertid, at Styrelsen
ser for pessimistisk på situationen og henviser til den
slesvig-holstenske ministerpræsident Peter Harry
Carstensens løfter om finansiel ligestilling af det
danske mindretals skole-

væsen under sit besøg i
København for nylig.
Skoleforeningen bør i
hvert fald se tiden an og
sammen med SSW afprøve
ministerpræsidentens løfter, inden der træffes uigenkaldelige beslutninger
om skolenedlæggelser, fik
partiets ledelse overbevist
Styrelsen om på et flere timer langt tirsdag aften.

SSF lover støtte
Skoleforeningens
ledelse
har også drøftet situationen med formandskabet i
Det sydslesvigske Samråd,
som lovede at vise økonomisk soldidaritet med Skoleforeningen.
SSF og Sydslesvigs danske
Ungdomsforeninger
(SdU) havde i øvrigt ligesom SSW ingen indvendinger mod lukningen af
skolebygningen i Gulde.
- Det er sørgeligt, når der
forsvinder endnu et Dannebrog-flag på det sydslesvigske landkort, men det
vil ikke ødelægge foreningslivet på Gulde-egnen,
siger SSFs generalsekretær
Jens A. Christiansen.
Skolebygningen bruges
næsten ikke af foreningerne, der har et forsamlingshus i Gelting.
Erich Kneiding
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Skoleforeningens
styrelse: Fra venstre:Ingvar Boysen,
Svend Erik Jessen,
Mette Sunesen, Lone
Schuldt, Randi Kuhnt,
Michael Oetzmann,
Jytte Nickelsen, Per
Gildberg. Indskudt billede i nederste venstre
hjørne: Udo Jessen

Skoleforening og SSW går i offensiven
I LØRDAGS modtog fællesrådsmedlemmerne
indkaldelsen til fællesrådsmødet den 2. februar. Samme dag orienterede Flensborg
Avis sine læsere om, at Skoleforeningens Styrelse fortsat anbefaler lukning eller sammenlægning af skoler og samme dag afholdt SSW
sit ekstraordinære landsmøde.
DENNE NYHED om, at Skoleforeningens styrelse anbefaler Fællesrådet at holde fast ved institutionslukninger, førte på Sydslesvigs
Vælgerforenings landsmøde til, at de delegerede enstemmigt vedtog følgende resolution:
»SSWs landsmøde opfordrer Dansk Skoleforening for Sydslesvig til at udskyde beslutningen om skolelukninger til 2008, indtil den
endelige økonomi set i lyset af den fra delstatsregeringen lovede ligestilling er omsat.»
STYRELSENS ANBEFALING til det kommende
fællesrådsmøde den 2. februar har beroet på,
at vi ikke ønsker at foretage en yderligere
forringelse og nedskrivning af den pædagogiske kvalitet. Skoleforeningen står i de
kommende år over for store udfordringer
med hensyn til at indføre en ny fællesskolestruktur og hvad dertil hører af investeringsbehov i nye faglokaler, udskiftning af utidssvarende undervisningsmidler samt opfyldelse af sikkerheds- og brandmyndighedskrav.
Der er tale om forandringer, der som et mindstekrav forudsætter, at Skoleforeningen ikke
fortsætter med at gennemføre generelle
driftsbesparelser.
FRA 2008 må Skoleforeningen gå ud fra at
skulle efterkomme lønstigninger til det
pædagogiske personale, da man i Danmark i
2008 tager hul på en ny overenskomstperiode. Seksmandsudvalget har i den forbindelse
tilkendegivet, at Skoleforeningen ikke kan
forvente øgede tilskud begrundet i nye danske overenskomster.
GRUNDET DISSE FAKTORER har skoledirektionen og Styrelsen vurderet, at det allerede for
2007 og i et længere perspektiv er nødvendigt
at gennemføre langsigtede besparelser. Det
tilgodehavende i kørselstilskud, Skoleforeningen har modtaget fra Slesvig-Flensborg
Amt, stabiliserer kun økonomien i 2006. Et
tilsagn fra de øvrige sydslesvigske organisationer om at ville hjælpe Skoleforeningen,
udgør desværre ikke nogen tilstrækkelig alternativ hjælp. Dog skal der ikke herske tvivl
om, at Skoleforeningens styrelse er glad for

tilbuddet.
HERTIL KOMMER, at Styrelsen på det sidste er
blevet noget mere pessimistisk i sin bedømmelse af, hvad den lovede ligestilling i 2008
vil komme til at betyde i rede penge. Vi forventer, at den af delstatsregeringen planlagte
ny skolelov vil nedbringe udgifterne pr. elev i
de offentlige skoler yderligere med den konsekvens, at Skoleforeningen modtager et tilsvarende mindre beløb pr. elev. Desuden vil
de netop indgåede tyske overenskomster med
en nulløsning som resultat påvirke elevtilskudssatserne fra Kiel tilsvarende.

beslutningen om lukningen af Jaruplund
Danske Skole og Ladelund-Tinningsted
Danske Skole af bordet. Styrelsen anbefaler
Fællesrådet at lukke Nystadens Børnehave i
Flensborg og at sammenlægge Gulde Danske
Skole med Kaj Munk Skolen i Kappel, ligesom beslutningen om at sammenlægge børnehaverne Bertha Wullf og Riddergade i
Flensborg bør gennemføres. I forbindelse
med disse forandringer må det vurderes, i
hvilket omfang vilkårene i de lokale mindretalssamfund vil blive forringet.

PÅ GRUND AF OPFORDRINGEN fra SSWs landsmøde besluttede Skoleforeningens formandsskab at aftale et møde med SSWs ledelse,
som fandt sted tirsdag aften. Her slog SSWs
landsformand Flemming Meyer fast, at SSWs
opfordring udelukkende gælder de to skoler i
Ladelund-Tinningsted og Jaruplund.

HERTIL KAN SIGES, at de valgte institutioner
ikke ligger i yderområder, og dermed er de
negative følger for mindretallet reduceret
mest muligt. Bertha Wulff-Børnehaven og
Nystadens Børnehave ligger i Flensborg by
sammen med en række andre børnehaver og
skoler. For en ansvarlig politisk ledelse er det
nødvendigt at reagere på, at der er over 100
ledige danske børnehavepladser i Flensborg.

SSWs MERE POSITIVE forventning til fremtiden
skyldes ikke mindst ministerpræsident Peter
Harry Carstensens seneste udtalelser om, at
hans regeringskoalition vil understøtte en
lovfæstet ordning af elevbefordringen i forbindelse med den ny skolelov.

GULDE DANSKE SKOLE foreslås sammenlagt
med Kaj Munk-Skolen i Kappel. Her er udgangspunktet næsten to lige store skoler,
hvor børnene i de første tre år færdes sammen i børnehaven i Kappel for senere at blive
fordelt på de to skoler.

SSW VURDERER SÅLEDES, at der i skoleåret i
2008 kan opnås en tilskudsordning, der også
indbefatter en lovsikret ligestilling af elevbefordringen. SSW frygter på den baggrund, at
en beslutning om en lukning af Jaruplund
Danske Skole og Ladelund Danske Skole på
nuværende tidspunkt vil udvirke sig kontraproduktivt i forhold til de politiske forhandlinger, som SSWs politikere skal føre i de
kommende måneder.

KAJ MUNK SKOLEN i Kappel kan huse begge
skolers elever. Til skolen er der knyttet et fritidshjem, hvor børnene kan fortsætte i samme bygning efter skoletids ophør. Ved at
iværksætte en sammenlægning vil børnene
kunne forblive sammen i 9 år - tre år i børnehaven og efterfølgende 6 år på Kaj MunkSkolen - indtil eleverne efter 6. klasse samlet
kan fortsætte i fællesskolen i Sønder Brarup.

PÅ GRUND AF de argumenter, som medlemmer
af SSWs landsstyrelse så energisk fremførte
på mødet tirsdag aften, har Styrelsen revurderet sin opfattelse og er nået frem til det resultat, at den sammen med SSW vil gå i offensiven og tage ministerpræsidenten på ordet. Samrådets formandskab drøftede ligeledes SSWs vurdering af den aktuelle situation
på et møde onsdag aften, og det førte til, at de
øvrige sydslesvigske organisationers repræsentanter bakkede op om denne holdning.
PÅ GRUND AF SSWS udmelding om, at der alligevel tegner sig et perspektiv fra 2008, mener vi at kunne anbefale Fællesrådet at tage

SKOLEFORENINGENS STYRELSE henstiller derfor til Fællesrådet:
• at forslaget om lukning af Jaruplund Danske Skole og Ladelund-Tinningsted Danske
Skole tages af bordet
• at træffe beslutning om lukning af Nystadens Børnehave
• at opfordre Styrelsen til at iværksætte en
sammenlægning af Gulde Danske Skole med
Kaj Munk-Skolen i Kappel.
INGWER BOYSEN, PER GILDBERG, SVEND ERIK
JESSEN, UDO JESSEN, RANDI KUHNT, JYTTE
NICKELSEN, MICHAEL OETZMANN, LONE
SCHULDT OG METTE SUNESEN.
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Skolebyggeri. A.P.
Møller Fonden har
erhvervet en ti hektar stor grund på
Slesvigs tidligere kaserneområde til opførelse af det andet
danske gymnasium i
Sydslesvig. Byggestart sidst på året.
KØBENHAVN/SLESVIG.
Så er det officielt: Den ny
fælles- og gymnasieskole,
som skibsreder Mærsk
McKinney Møller har besluttet at forære det danske
mindretal, bliver opført på
en natursmuk grund på
Slesvigs nedlagte kaserneområde »Auf der Freiheit«
ved Slien.
Fondsdirektør Ove Hornby oplyser til Fokus, at A.P.
Møller Fonden har skrevet
slutseddel på købet af et
10,4 hektar stort areal ved
»Holmer Noor«.
Forhandlingerne
om
grundkøbet har stået på siden sidste sommer, men har
trukket i langdrag, fordi de
tyske forbundsmyndigheder først skulle godkende
salget af det samlede kaserneområde på ca. 60
hektar til en gruppe regionale investorer.
Fonden har købt arealet
af investorgruppen »team
vivendi« i Tarp, der i løbet
af de næste ti år vil bruge
ca.150 mio. euro på at forvandle det gamle militærområde til et attraktivt
bolig- og fritidsområde
med marina, vandland,
wellnesshotel og meget mere.

Mangler de
sidste formalia
Det tyske forsvarsministerium har forpligtet sig til at
rydde op efter militæret,
men A.P. Møller Fonden
venter endnu på den formelle igangsætningstilladelse til saneringen af kaserneområdet og en officiel
bekræftelse af tidsplanen
for nedrivningen af kasernebygningerne, før handelen kan effektueres. Det
menes dog at være en ren
formsag.
Da skibsreder Mærsk
McKinney Møller i maj i
fjor offentliggjorde sin be-

Nyt gymnasium klar i 2008
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Formanden for A.P. Møller Fonden tog personligt fra København til.Slesvig for at se på velegnede byggegrunde. Han faldt for det tidligere kaserneområdes smukke beliggenhed. På billedet, som blev taget sidste sommer, taler skibsreder Mærsk McKinney Møller (i midten) med lederen af Slesvigs
kommunale byggeforvaltning, Peter Hopfe (t.h.). De røde cirkler på luftfotoet og kortet markerer det område, hvor det ny gymnasium skal opføres.
slutning om at opføre et
dansk gymnasium i Slesvig, lovede et enigt byråd
omgående en hurtig og
ubureaukratisk
sagsbehandling.

Bureaukraterne
bliver kortsluttet
For som borgmester Thorsten Dahl fremhævede, bliver det ny gymnasium ikke
blot en stor gevinst for
Slesvig som kulturby, men
skaber også nye arbejdspladser.
En styringsgruppe med
repræsentanter for de tre
byrådspartier (CDU, SPD
og SSW), den kommunale
forvaltning, A.P. Møller
Fonden og Skoleforeningen
sikrer, at der ikke går bureaukrati i projektet og
sagsakterne vandrer frem
og tilbage mellem skrivebordene.

Forberedelserne
allerede i fuld gang
Normalt kan der nemt gå
to år, før der bliver givet
byggetilladelse til så stort
et projekt.
Takket være styringsgruppen håber direktør
Ove Hornby, at byggeriet
kan komme i gang sidst på
året og overstås i løbet af
ca. halvandet år.
- Vi har et begrundet håb

Rygeforbud i kraft
KIEL. Fra og med
denne weekend træder et generelt rygeog alkoholforbud i
kraft på de offentlige
skoler i Slesvig-Holsten.
Fællesrådet ventes
at vedtage et tilsvarende forbud for Skoleforeningens institutioner på sit næste
ordinære møde torsdag, den 23. februar.
Af en forordning
fra det slesvig-holstenske
undervisningsministerium
fremgår det, at skolernes samarbejdsråd
må dispensere fra

forbuddet ved særlige lejligheder.
Ved
klasserejser,
lejrskoleophold etc.
må lærerne fortsat
ryge og indtage alkoholiske drikke, så
længe det ikke sker i
elevers nærvær.
Skoleforeningens
styrelse læner sig i sit
forslag til en ryge- og
alkoholpolitik i de
danske skoler og børnehaver tæt op ad de
offentlige regler - dog
med forlods dispensation for foreningsaktiviteter og særlige
arrangementer uden
for normal skoletid.

om, at skolen kan tages i
brug efter sommerferien
2008, siger han.
Planlægningen er allerede langt fremskreden. Fonden har bedt fem arkitektfirmaer om at give deres
bud på en moderne skole
og er for tiden ved at bedømme idéoplæggene.
- Så snart det rigtige projekt er fundet, går vi i gang
med skitseprojekteringen,
oplyser fondsdirektøren.
Hvilke arkitekter, der er
indbudt til konkurrencen,
ønskes ligesom købesummen for byggearealet ikke
oplyst. Direktør Ove Hornby vil kun sige så meget, at
det drejer sig om arkitekter, fonden, og det vil sige
formanden,
skibsreder
Mærsk McKinney Møller,
kender og har tillid til.

Fonden står
som bygherre
Det er A.P. Møller Fonden,
der står som bygherre og
selv vælger arkitekt, entreprenør m.v.
Da projektet bliver privat finansieret, uden offentlige tilskud fra hverken
dansk eller tysk side, skal
byggeriet ikke udbydes i
offentlig licitation.
Skoleforeningen
får
overdraget den ny fællesog gymnasieskole nøglefærdig og kvit og frit.

Gør noget
for miljøet
Skoleforeningens
miljøudvalg
har
fået hjælp fra affaldseksperten
mågen Mugge, der
hver måned giver
skolerne og børnehaverne gode råd
om, hvordan de
kan bidrage til et
bedre miljø. Her
kommer
Mugges
råd i januar.

Desuden har den danske
stat givet tilsagn om at
dække
Skoleforeningens
merudgifter til lønninger i
forbindelse med driften af
endnu et gymnasium ved
siden af Duborg-Skolen.
Der er tale om en permanent særbevilling oven i de
årlige danske statstilskud
til
Skoleforeningen
og
mindretallets øvrige foreninger. Bevillingen får
virkning fra i år og vil stige
successivt til ca. 15 mio.
danske kroner årligt til
gymnasiets lærerstab er
fuldtallig.

Byen ønsker
lave bygninger
Når A.P. Møller Fonden har
erhvervet et byggeareal på
størrelse med et dansk husmandsbrug, skyldes det
bl.a., at den ny skole skal
rumme mindst 500 elever
og Slesvigs byråd helst ser
en lav bebyggelse på højst
tre etager på det gamle kaserneområde.
Ifølge Skoleforeningens
beregninger skal fællesskoleafdelingen
(7.-10.
klasse) kunne klare op til
fire parallelklasser pr. årgang og gymnasieafdelingen (11.-13. klassetrin) ca.
70 elever eller tre klasser
pr. årgang.
Når den ny skole bliver
taget i brug, mister de to

eksisterende skoler i Slesvig, Hiort Lorenzen-Skolen
og Gottorp-Skolen, deres
status som hhv. realskole
og ni-årig hovedskole og
bliver begge grundskoler
til og med 6. klassetrin.

Hjælpeskolen
bliver hvor den er
Gottorp-Skolen fortsætter
med at være hjælpeskole
fra 1. til 9. klasse.
Der har været forskellige
overvejelser om at flytte
hjælpeskoleafdelingen til
enten Hiort Lorenzen eller
efter 6. klasse til den ny
fællesskole, men Skoleforeningens styrelse har ladet
sig overbevise om, at det
ville være synd at skille
eleverne ad. Gottorp-Sko-

len har i de seneste mange
år kun har haft mellem 20
og 25 hjælpeskoleelever.
For at skabe en gnidningsløs overgang har Styrelsen samtidig besluttet,
at Hiort Lorenzen-Skolen
skal fungere som fællesskole fra og med næste
skoleår og indtil A.P.Møller
skolen bliver taget i brug.
For elever, der i overgangsfasen skulle være begyndt på Duborg gymnasiet i Flensborg, vil der blive
etableret en særordning, så
de kan fortsætte skolegangen på Hiort Lorenzen,
indtil det ny gymnasium
står klart.
Erich Kneiding

Mågeskrig 5 i januar

Mugge er fløjet ind i en skole. Han råber
højt til børnene og lærerne:
Kreerit, eeeriik, orieriiok, keeriit, teerik, oriueriek!
Oversat til dansk:
Køb genbrugspapir, når I har brug for toiletpapir, tegnepapir, kopipapir m.m.
Benyt kun den plads, I virkeligt har brug for, når
I sender beskeder ud til børn og forældre. Lav
små strimler.

Ekstra tip: Benyt begge sider af kopipapiret, f.eks. til kladdepapir til matematik
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Fokus
på de danske børnehaver
og skoler i Sydslesvig

Børnehaven
Ingrid-Hjemmet
på Gl. Kobbermøllevej i det
nordlige Flensborg kan optage
op til 66 børn.

Fakta
Når Nystadens Børnehave i det nordlige
Flensborg nu skal
lukkes, og de fleste af
børnene formentlig
bliver overflyttet til
Ingrid-Hjemmet
i
nærheden, er der
nærmest tale om en
genforening. De to
daginstitutioner har
nemlig den samme
oprindelse.
Hvilken af de to ,
der kan gøre hævd på
at være den oprindelige, står hen i det
uvisse.
Ifølge
Skoleforeningens annaler er
det Nystadens Børnehave, der er den ældste. Den startede i
1925 i lejede lokaler i
Batterigade
nær
Flensborgs
skibsværft.
I 1940 blev børnehaven
imidlertid
navngivet
»Ingridhjemmet« efter daværende
kronprinsesse og senere dronning Ingrid.
Efter et bombeangreb den 19. maj
1943, som kostede 15
børn og to voksne livet, blev børnehaven
lukket og først genåbnet i 1947.
I. november 1950
flyttede halvdelen af
børnehaven til en nyopført institution på
Gammel Kobbermøllevej og tog navnet
Ingridhjemmet med
sig, mens den anden
halvdel forblev i Batterigade under navnet Nystadens Børnehave.
Det var Sønderjydsk Samfund i
København, der bekostede
det
ny
Ingridhjem, og Sønderjysk Forening af
1995, som den i mellemtiden har skiftet
navn til, er stadig Ingrid-Hjemmets fadderskab.
Børnehaven er normeret til 60 børn,
men kan om nødvendigt optage 66 børn. I
øjeblikket har den 43
børn, som passes af
fire pædagoger og tre
medhjælpere.
Nystadens Børnehave fik i november
1953 en ny bygning i
Batterigade 19. Institutionen er normeret
til 40 børn og har for
tiden 25.
Lederen Brunhilde
Jensen og den ene af
de to medhjælpere,
som udgør personalet, har nået pensionsalderen.

Alle børn er velkomne i Ingrid-Hjemmet
Ingrid-Hjemmet er
klar til at tage imod
børnene fra Nystadens Børnehave, hvis
den lukkes.
FLENSBORG. Med lukningstruslerne hængende
over Nystadens Børnehave
i Flensborg kan det meget
vel vise sig, at IngridHjemmet på Gammel Kobbermøllevej i det nordlige
Flensborg i nær fremtid
skal tage sig af flere end de
nuværende 43 børn.
Løsningen kan blive, at
de størsteparten af de p.t.
25 børn fra Nystadens Børnehave flytter til IngridHjemmet i nærheden.
Det har souschefen dér,
Sylvia Purrucker, ikke noget imod, men hun skynder
sig at understrege, at man
fra børnehavens side ikke
ser positivt på, at Nystadens Børnehave eventuelt
lukkes. Det vil man selvfølgelig helst undgå.

Alvorlige
bygningsskader
Samarbejdsrådene i henholdsvis de to børnehaver
og den nærliggende Cornelius Hansen-Skolen har i et
brev til Dansk Skoleforening for Sydslesvig sat som
krav, at der »forlods gøres
noget ved bygningen, der
blandt andet udviser flere
såkaldte K3-skader«, hvis
børnehaven skal tage imod
flere børn; noget samarbejdsrådet
for
IngridHjemmet »ikke er principielt afvisende over for«.
K3-skader er skader på
bygninger, der er så alvorlige, at de skal udbedres,
fordi de ellers vil medføre
flere skader. Det kan for
eksempel være et utæt tag,
der forårsager, at fugt
trænger ind under taget og
ned i isolationen.
- Med en renovering vil vi
være bedre rustet til at
modtage børnene fra Nystaden, siger Sylvia Purrucker.
Tidens tand og vejrgudernes hærgen har efterhånden sat sine spor på
bygningerne. Taget på den
ældste af de to bygninger,
der udgør børnehaven, bliver formentlig skiftet til
sommer, men også taget på

den yngste bygning fra
1966 trænger til en kærlig
hånd.
Lige så er podernes garderobeforhold trange, så en
renovering af hele børnehaven står højt på ønskelisten ikke mindst i betragtning af, at Ingrid-Hjemmet
formentlig får flere børn
under sine vinger, hvis
Nystadens Børnehave lukker.
Ud over en ny og større
garderobe står et større
grupperum også ganske
højt på ønskelisten.
Ingrid-Hjemmet er normeret til 60 børn og har i
øjeblikket 46 børn,. Børtnetallet ventes efter sommerferien at falde til 33.
Nystadens Børnehave er
normeret til 40 børn og har
for tiden 25 børn.

Nye børn velkomne
- Vi ønsker selvfølgelig så
gode forhold som muligt.
Det er især garderobe-forholdene, der er trange, men
intet er afgjort endnu, siger
Anne Stubbe Horn, der er
leder af Ingrid-Hjemmet,
om en eventuel renovering
af børnehaven.
Hun understreger, at hun
respekterer den afgørelse,
der træffes omkring en mulig lukning af Nystadens
Børnehave.
- De forældre, der vælger
Ingrid-Hjemmet for deres
børn er meget velkomne.
Børnehaven optager børn
fra tre års alderen, men har
tilladelse til at have tre
børn under denne alder.
Børnene er delt ind i grupper. De mindste er mariehøns, de mellemste, som aldersmæssigt er 4-5 år gamle er sommerfugle, mens
førskolegruppen, som i øjeblikket omfatter 13 børn,
er solsikker.

Forældrene
holdes ajour
- Alle tre grupper har en
aktivitetstavle, så forældrene kan følge med i, hvad
der sker. Førskolebørnene
har skoletimer, emner og
udflugter samt forskellige
projekter som, hvem er jeg,
form og farver, tænder og
mig selv. De får også besøg
af politiet, der snakker om
trafik, og kommer på besøg
på brandstationen, fortæl-

Ingrid-Hjemmet er veludstyret og råder over gode faciliteter. Børnene har bla. adgang til
computer, og det benytter de »store« sig flittigt af.
ler Sylvia Purrucker.
De fire pædagoger og tre
medhjælpere på IngridHjemmet har som mål »at
skabe et trygt miljø for
børnene og give dem mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder samt at
yde deres til at lære, udfolde deres fantasi og opøve
dem til selvstændig vurdering og stillingtagen«.

Børnene opdrages
til selvstændighed
Det gøres ved, at børnene
er med til at præge børnehavens hverdag. De tages
med i så meget som muligt
af det daglige arbejde for
den på måde at gøre dem
mest mulig selvhjulpne.
- Det handler om helt almindelige ting, som selv at
tage tøjet af og på og klare
toiletbesøg selv, siger Sylvia Purrucker.
Det styrker børnenes
selvværd og betyder, at de
er i stand til at fungere
godt sammen med andre
børn, men det betyder også
større selvtillid og dermed
evnen til at sige sin mening
Rent praktisk foregår det
blandt andet ved, at børnene hver tirsdag selv smører
deres mad, er med til at lave varm mad, får trimmet
deres motoriske færdigheder ved at lege i blandt an-

Skoleforeningens styrelse fastholder, at Nystadens Børnehave i Batterigade skal nedlægges. Der er over 100 ledige
pladser i Flensborgs for tiden 14 danske børnehaver
det skoven, når de er ude
på gåture i blandt andet
skoven.

En uge i skoven
Ingrid-Hjemmet arrangerer desuden årligt en skovuge, hvor hele børnehaven
er af sted fem dage. Den
finder sted i maj, når vejret
er noget mere behageligt
end her i januar. Også dage
fri for legetøj er på programmet for at styrke podernes fantasi og evne til at
lege.
Det danske sprog forsøger de syv ansatte i Ingrid-Hjemmet også at styrke hos børnene. Som mas-

sevis af andre steder i løbet
af 2005 har børnehaven
haft et H. C. Anderseneventyr-projekt på programmet, men børnene opfordres også til at lege og
eksperimentere med sproget.
Også højtlæsning, rim,
remser, eventyr og fortællinger bruges for at bibringe børnene det danske
sprog.
- Vi samarbejder på
tværs af de tre grupper. Alle børnene kender hinanden, og grupperne laver ofte aktiviteter sammen, siger Sylvia Purrucker.
Karsten Rung Nielsen

