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1. Indledning
Denne resultataftale er indgået mellem Sydslesvigudvalget og Dansk Skoleforening for Sydslesvig eV.
Resultataft~jen omfatter Dansk Skoleforening for Sydslesvigs virke i perioden 1. januar 2019 til 31.
december 2019, jf. ~ 5 stk. 2 i lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på kultumtinisterens
område for det danske mindretal i Sydslesvig.

I aftalen er der formuleret konkrete resultatmål for Skoleforeningen baseret på foreningens egne
formulerede formål og målsætninger. Samtidig er der fra Sydslesvigudvalget lagt en overordnet ramme
for de økonomiske vilkår inden for hvilke Skoleforeningen skal opfylde resultataftalen.

Resultataftalen indgås for at sikre, at priotiteringen af tilskuddet fra Sydslesvigudvaiget sker på et så
oplyst grundlag som muligt, og for at udbrede kendskabet til Skoleforeningens virke.

Resultataftalen er ikke retligt bindende. Ifølge lov om Sydslesvigudvalget og filskudsordninger på
kulturministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig har Skoleforeningen alene driftsansvaret
for egen virksomhed.

2. Præsentation af Dansk Skoleforening for Sydslesvig
2i Formål
Dansk Skoleforening for Sydslesvig har til formål at drive dansk pædagogisk virksomhed for det danske
mindretal i Sydslesvig og for de med mindretallet samarbejdende frisere. Dansk Skoleforening for
Sydslesvigs virksomhed er en del af det danske folkeiv i Sydslesvig, og dens daginstitutioner og skoler
tjener den danske befolkningsdel. Skolerne og daginstitutionerne skal føre eleverne og børnene ind i
dansk sprog og kultur. Sproget i foreningen og i dens institutioner er dansk.

Skolesystemet organiseres og skolearbejdet tilrettelægges på en sådan måde, at skolerne som anerkendte
skoler (“staaffich anerkannt’) er berettiget til at give karakterer, gennemføre oprykningsbeslutninger og
afholde eksamina efter de for tilsvarende offentlige skoler gældende bestemmelser med de samme
kvalifikationer og retsvirkninger, som kan opnås i tilsvarende offentlige skoler i Slesvig-Flolsten.

Skolens sigte er desuden at fremme elevernes bevidsthed om samhørighed med den danske
befolkningsdel i Sydslesvig og med det danske folk. Samtidig har skolen den opgave at dygtiggøre
eleverne til at leve og virke i det tyske samfund.

2.2 Organisation
Retligt er Skoleforeningen underlagt tysk lovgivning. De skoleafslutninger, der kan opnås ved skolerne,
er anerkendte i både Danmark og Tyskland. Skoleforeningen er en medlemsstyret forening. I
skolekredsene vælges repræsentanter til Skoleforeningens Fællesråd, der igen vælger Skoleforeningens
Styrelse. Næste valg af Fællesråd og Styrelse afholdes i 2020. Styrelsens formand er Udo Jessen.
Desuden har hver skole og hver daginstitution et samarbejdsråd med valgte forældrerepræsentanter.
Skoleforeningens daglige ledelse varetages af en direktion, ledet af direktør Lars Kofoed-jensen.

2.3 Historie
Den 5. maj 1920 oprettede en kreds dansksindede forældre Dansk Skoleforening for Flensborg med det
formål at sikre mindretallets børn dansk skolegang. I begyndelsen brugte foreningen sine kræfter på at
oprette danske skoler i Flensborg. Senere omfattede arbejdet hele Sydslesvig.
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I be~ndelsen af I920’erne kæmpede det danske mindretal for sin eksistensberettigelse og for sin ret til
at drive danske skoler. Under nazismen i 19334945 havde det danske skolevæsen ligeledes vanskelige
~lkår. 11936 eksisterede 10 danske skoler med i alt cirka 1.000 elever. I foråret 1945 var elevtallet
reduceret HJ under 500.

Efter afslutningen af 2. Verdenskrig oplevede de danske skoler en nærmest eksplosiv tilgang af elever. I
1949 blev den tyske forbundsrepublik oprettet, og efter vedtagelsen af Bonn_IKøbenhavn_erldæringerne
den 29. marts 1955 fandt eJevt~lene et mere noimalt leje. De danske børnehaver og skoler har siden
l960’erne været præget af stabil tilgang.

Som følge af Skoleforeningens ønske om at skolernes afgangsbeviser og eksaminer skulle være ligestillet
med tilsvarende offentlig tyske eksaminer opnåede vore skoler fra l950’erne status som staatlich
anerkannte Ersatzschulen. Dette medfører samme rettigheder og pligter mht, dele af skoleloven,
bekendtgørelser mm. Det gør sig især gældende ift. eksamensbestemmelser og skolestrukturen, idet
offentlige tyske tilskud til anerkannte Ersatzschulen er knyttet til lige netop dette. Muligheden for
oprettelse af fællesskoler i Slesvig-I-Iolsten fik derfor i l99O’erne stor betydning for Skoleforeningens
pædagogiske udvikling til det system af fællesskoler, vi kender i dag.

På dagtilbudsområdet har Skoleforeningen siden kontinuerligt udbygget sit vuggestuetilbud, Siden 2013
er det lovmæssigt forankret, at forældrene har et krav om at få stillet en plads til rådighed. Denne
Rechtsanspruch medførte at stat og kommuner foretog store investeringer i etableringen pladser for
børn under tre år. I dag tilbyder ca. halvdelen af Skoleforeningens dagtilbud vuggestuepladser.
Ventelister på ca. 250 børn under tre år er dog et tydeligt tegn på et eksisterende behov og kommende
udfordringer.

24. Nøgletal
Skoleforeningen løser sin opgave ved hjælp af daginstitutioner, almendannende skoler samt gennem
undervisning af voksne. Status for Skoleforeningens virksomhed;

• 43 skoler med ca. 5.655 elever i skoleåret 2018/19. To af disse skoler har en gymnasiai
overbygning.

• 57 dagtilbud (status 1. juni 2018) med. 2.621 børn
• 24 skolefritidsordninger (pr 01.08.2018)
• 11 heldagsskolefritidsordninger — i-lEO’er
• I efterskole (Ladelund Ungdomsskole)
• 1 højskole (Jaruplund 1-løjskole)
• 2 lejrskoler og I koloni for børnehavebørn
• Voksenundervisning
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Sko/eområdet
E/evtal/et opgøresp4 to måde,
a) Et år4gt (finanscbj gennemsnitstal med henblik pa elevti/skudfra de/staten og beregnirqgen af taxameterti/skuddetfra
Danmark.
b) E/evtal opgiortper 1.9. med henblikpå nogletal ijbrbinde/se med nssonrceti/delingftr et skoled,:
Disse to værdier er ikke umiddelbart sammen/igne4ge

Tabel a. E/evtakudviklil?genftr skoleområdet angives som det samlede gennemsnitljge årl4ge elevtalftrg,wncLçko/e~s 1.-
4. klasse ogfæl/essko/ens 6. -13. årgang (‘inklusive den gymnasiale overbjgning)

Tabel 2. Skoleområdet

Tabelb. Nedenstående nog/etalfor klassekvotient og elev/lærer ratio er beregnetpågrundlag al eJevtalper 01.09. i det
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Tabel 3. Fritidstilbudpa sko/eompddeg (Sam/et hor~,eiat ånsem;emsfljt,)

Antal børn i alt

Antal børn i SF0
Antal bom i ElFO

pædagoger
SFO+ ElFO

sværk

skoleomnidex
Deltagere på Skoleforeningens

kurser
153



eksklusive projektmidle,
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3. økonomi
Til løsning af opgaveportefoljen havde Dansk Skoleforening i 2017 indtægter for i alt [117,4] mio.
Ruro, j £ herunder;

Tabel 7. Sko4/breningens regnskabfordeltpå udgjfts~pe
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4. Konkrete mål og bevillinger for Skoleforeningens arbejde i
2019
Det fremgår af Sydslesviglovens ~ 13, at driftstilskud til dagtilbud~ og skolevirksomhed efter en
resultataftale ydes som et eller flere grundtilskud, der er fastsat i aftalen, og som taxameterti~slwd der
ydes ud fra objektive kriterier fastsat i aftalen. Tilskuddet til Skoleforeningen ydes både på skole- og
gymnasieområdet og på dagtilbudsområdet som et taxametertilskud per barn/elev. Tilskuddet til
voksenundervisningen ydes som grundtilskud.

Til løsning af opgaverne under 4.1 dagtilbudsområdet, samt den almindelige drift af området, modtager
Skoleforeningen et aktivitetsaffiængigt taxametertilskud på 4.890 € per barn. Taxameteret er fastsat
under hensyntagen til det samlede loft over bevillingsniveauet i resultataftalen, og kan maksimalt udgøre
12.322.800 € svarende til et antal på 2.520 børn.

Til løsning af opgaverne under 4.2 skoleområdet, samt den almindelige drift af området, modtager
Skoleforeningen et aktivitetsafhængigt taxametertilslwd på 5.895 € per elev. Taxameteret er fastsat
under hensyntagen til det samlede loft over bevillingsniveauet i resultataftalen, og kan maksimalt udgøre
32.894.100 € svarende til 5.580 årselever.

Til løsning af opgaverne under 4.4 Voksenundervisningsområdet samt den almindelige drift af
områderne, modtager Dansk Skoleforening for Sydslesvig et grundtilskud på 618.100 €.

Der er i denne aftale fastsat et loft over de samlede tilskud, således at der maksimalt kan ydes et tilskud
fra Sydslesvigudvalget på

45.835.000€ (341.929.100 1cr.)

4.1 Dagtllbudsområ~~~

4.1.1 Institutionerne
Skoleforeningen råder over 57 dagtilbud (status 1. juni 2018), der varierer meget i størrelse og omfatter
institutioner med mellem én til seks grupper, det vil sige 20 til 120 børn. På nuværende tidspunkt
tilbyder 34 dagtilbud pladser til børn i alderen under tre år (status 1. juni 2018) med samlet 552
normerede pladser. I 2007 har Engeisby Børnehave i Flensborg kunnet åbne Skoleforeningens første
vuggestuegruppe med i alt 10 pladser og siden hen kontinuerligt udbygget vuggestuetilbuddet
Sydslesvig rundt.
Ventelister er dog fortsat lange og vi sætter derfor løbende skrap fokus på at kunne etablere flere
pladser. Vi ser glædeligt frem til, at tidligere Hostrup Børnehave bliver til Satrup Daginstitution til
sommer 2019. Et helt nyt dagtilbud lige ved siden af Satrup Danske Skole og med plads til i alt 49 børn
i alderen 0-6 år. På den måde skabes op til 19 nye vuggestuepladser.

Det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene bygger på Skoleforeningens formålsparagraf; de pædagogiske
læreplaner, retningslinjerne for dagtilbud i delstaten Slesvig-Flolsten og det forpligtende sprogarbejde
med obligatorisk sprogregistrering og -vurdering. Skoleforeningen har sat fokus på en vedvarende
opkvalificering af det pædagogiske personale i dagtilbuddene heriblandt videreuddannelsen af
institutionernes ledende medarbejdere. Der udbydes et omfattende kursusprogram, der suppleres med
eksterne kursusifibud fra især professionshøjskolerne i Danmark.
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I forlængelse af dagtilbuddenes arbejde med at styrke den pædagogiske læreplan, er aktiv
forældreinddragelse også et vigtigt led. Forældreblikket understøtter personalet i udvidendes af at
refleksionsperspekrivet og øger nysgertigheden for hvordan lærings- og udviklingsprocesser planlægges
og omsættes. Der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse blandt forældregruppen i dagtilbud.
Forældrenes oplevelser af hvordan deres inddragelse i lcvalitetsudviklingen bliver set og også hvordan
de oplever at deres børn bliver påvirket iht. arbejdet med læreplanskategonerne er vigtige indikatorer
for pædagogemes kommende planlægning. Samtidig oplever forældrene reel inddragelse.
I løbet af 2019 udarbejder vores sprogvejleder i samarbejde med team dagtilbud et
inspirationsmateijale, som skal give input i samtale~ner rundt om dansk madkultur. Dette sker i fo~
af en ~ivgrnadkasse~ som blandt andet indeholder sange om mad og sundhed — sunde opskrifter -

højtiæsningsbøger, masser af forslag om sjove sprog-madlege og meget mere. En kasse man kan røre
og gøre ved. Sprogmadkassen skal både bruges i institutionen, men skal også kunne lånes ud af
familierne, således at dansk sprog og dansk madkultur kan blive en naturlig del af barnets hjem. Mor,
far, lille Peter og måske endda søskende får dermed lov til i fællesskab at være på vej ind i et fælles
dansk sprogunivers.

4.1.2 Evt. øvrige forpligtelser
Til pædagoger, der optjener ret til tysk pension, ydes der en supplementspension, når disse fratræder
normerede stillinger ved Skoleforeningen for at gå på pension. Supplementspensionen skal sikre
pædagogen en samlet pension, som vedkommende kunne forvente at få efter danske
pensionsprincipper. Tilsagnet herom er givet af Socialministeriet i 1954.

4.2 Skoleområdet

4.2.1 Undervisningsområdet
Skolen er et værdifuldt bidrag til barnets og den unges dannelse og derfor skal skolen udvikle
undervisnings_ og læringsmiljøet, så det støtter eleverne i deres dannelsesproces. Børn og unge i
Sydslesvig vokser op i en flersproget kontekst, hvor sproget i dagtilbud, skoler og fritidstilbud er dansk.
Samtidig skal de dygtiggøres til at deltage i det tyske samfund og til at kunne begå sig i en globaliseret
og digitaliseret verden. På vestkysten vil frisisk for mange desuden være et tredje sprog. Målet er derfor
at opnå så høj en sproglig kompetence som mulig, da sproget på mange måder er nøglen til den
enkeltes læling. Derudover er det danske sprog også en særlig identitetsmarkør for barnet og den unge i
det danske mindretal i Sydslesvig.
Ud over tilegnelsen af faglige kompetencer skal undervisningen j f. Skoleforeningens vedtægter i alle fag
således bidrage til, at eleverne udvikler personlige kompetencer samt overordnede lærings-, social- og
sprogkompetencer. Skolerne er dannelses- og uddannelsesinstimtioner for det danske mindretal i
Sydslesvig og for de med mindretallet samarbejdende frisere. Skolen skal ifølge vedtægterne gøre
eleverne fortrolige med dansk og tysk kultur, ligesom den skal skabe rammer for, at eleverne kan
udvikle nysgerrighed og forståelse for værdien af kulturel mangfoldighed, forståelse for vigtigheden af
at tage ansvar for et bæredygtigt miljø samt aktivt medborgerskab.
Skoleforeningen driver 45 skoler med elever fra 1.-lo. årgang (pr 01.08.2018 er der 43 skoler). Skolerne
er underlagt tysk skolelov, og der er 9 års skolepligt. Skolerne følger den slesvig-holstenske
skolestruktur med en grundskole fra 1.- 4. klassetrin, fællesskole fra 5-9. hhv. 10. klassetrin og
gymnasiad overbygning 11-13. klassetrin. Ved otte skoler er der tilknyttet læringsgrupper for elever med
generelle indlæringsvanskeigl~eder i .-9. klassetrin.

Skoleforeningens læreplaner tager udgangspunkt i tilsvarende danske og slesvig-holstenske læreplaner.
Med skoleåret 2019/2020 er Skoleforeningens nye læreplaner gældende. 12018 afsluttedes arbejdet med
udviklingen af nye læreplaner ved Skoleforeningen, som Styrelsen vedtog i juni 2018. I skoleåret
2018/2019 er læreplanerne blevet vejledende og med skoleåret startede et større
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implementelingsarbejde i fællesskoledistrikterne med fokus på elevernes faglige udvikling og trivsel. For
at faciitere dette store arbejde er læiingskonsulet~t Lene l-{eckmann blevet koblet på
implementeringsarbejdet som består af pædagogiske dage og netværksmøder i fagteams. I forlængelse
af de nye læreplaner bliver der udviklet nye halv- og helårs standpunktsbedømmelser i form af
evalueringsskemaer. Skemaerne finder foimel anvendelse ved halvårsskiftet i skoleåret 2019/2020.
Sommeren 2019 vil evalueringsskemaerne og de fire tværgående temaer i læreplanerne danne rammerne
omkring de pædagogiske dage. De fire tværgående temaer er IT og medier, sproglig udvikling,
innovatlon og entreprenørskab og kulturforståelse. Der skal arbejdes med de fire tværgående temaer
hvert år på tværs af alle fag og årgange. Læreplanerne er derfor også på tværs af fagene en ledetråd for
skolens pædagogiske arbejde fra vuggestue til gymnasium ved Skoleforeningen.

På fællesskolerne kan eleverne tage en afsluttende eksamen efter 9. klasse (ESA - Erster
allgemeinbildender Schulabschluss) og en afsluttende eksamen efter 10. klasse (MSA - Mittlerer
Schulabschluss). Studentereksamen opnås på gymnasierne efter 13 års skolegang. Eksan~iinerne er
anerkendt både i Tyskland og i Danmark.

Med skoleåret 2018/2019 er Skoleforeningen startet med en ny læringsgruppe Flex (fleksibel
overgangsfase), som er et skoletilbud for elever, der har brug for tre frem for to udskolingsår i et
specialforløb, hvor skole og arbejdsmarked er tæt knyttet sammen. Flex-forløbet skal skabe den gode
overgang fra skole til ungdomsuddannelse. I-Jer tilrettelægges lænngsforløb, der er skræddersyet til den
enkelte elev. Formålet er, at flere elever opnår at bestå ESA — 9. klasses afslutningseksamen. Flex
læringsgrupper er i gang på J-Iusum Danske Skole og på Gustav Johannsen5kolen i Flensborg. Med
skoleåret 2019/2020 starter en Flex-læringsgruppe i Slesvigområdet.

Skoleforeningen udbyder videreuddannelsesk~ser i eget regi og den benytter sig af eksterne
kursusudbydere fortrinsvis i Danmark og her i særlig grad UC’ernes efter- og videreuddannelsestilbud

Gymnasiet 11.43. årgang
De gymnasiaie overbygninger er placeret på fællesskolerne ved Duborg-Skolen i Flensborg og A. P.
Møller Skolen i Slesvig. I gymnasiets overbygning gives en fortsat almendannende undervisning, som
tillige giver det nødvendige grundlag for videregående studier. De gymnasiale overbygninger er statslig
anerkendte ifølge den slesvig-holstenske skolelov og fører dl “allgemeine J-lochschulreife” i Tyskland
og samtidig en dansk studentereksamen. Skoleforeningens læseplaner tager udgangspunkt i tilsvarende
danske og slesvig-holstenske læseplaner. Ud over de nævnte fællesskoleafdeinger, tilforer de øvrige
danske fællesskoler i Sydslesvig elever til gymnasiernes overbygning efter en fastlagt struktur med to
gymnasiedistrikter. I skoleåret 2018/19 (per 1.9.) har ca. 668 prognosticeret elever skolegang på
gymnasiernes overbygning.

Undervisningen i gymnasiets overbygning er struktureret som profilgymnasium med udgangspunkt i
skoleloven for Slesvig-l-Iolsten. Eleverne vælger en profil for deres skolegang på gymnasiet. Med
baggrund i S~rrelsens beslutning om, at mindretallets unge skal have samme tilbud, som eleverne i den
offentlige skole, tilbydes der på A. P. Møller Skolen og Duborg-Skolen undervisning i samtlige fem
profiler, den sproglige, den naturvidenskabeige profil, den samfundsfaglige, den æstetiske profil og
idrætsprofilen.

2020 UngGenforening i Uge 20 — med udgangspunkt i projektstøtten fra Sydslesvigudvalget er
Rejsekontoret i samarbejde med skolerne, SdU’s Børne- og Ungdomshuse, Grænseforeningen og
Efterskoleforeningen i gang med at skabe rammerne for en marketing af 100 året for Genforeningen. I
uge 20 i 2020 vil Sydslesvigs børn og unge 1. klasse - 12. årg. deltage i udvekslingsugen
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Ledelse
Skolelederen har den pædagogisice og administrative ledelse af skolen. Skolelederen udøver sin
virksomhed i samarbejde med de ansatte.

Det be~der a4 skolelede,vn
• lobende skal udvikle sine ledelseskompetence,. i overensstemmejw med n,ye krav og udfirdringer

• skalJb jge detpædagq iske arb~/de i de enkelte klasser bla, ved at tage deli lærernes undenäsning
• fremmerjag4g ogpædagogisk udvikling og samarbgWet mellem lærerne oggiver veiledning
• virker,for skolens uduiklin& herunder’for udvikling aJ’,fælles værdier og normerpå skolen

4.2.2 Fritjdstjlbud på skoleområdet
Skoleforeningens første skolefritidsordning (SF0) åbnede i 2002. Siden har aktivitetsområdet for
skoleeleverne udviklet sig til et attraktivt og efterspurgt tilbud med alsidige lætingsmiljøer efter den
skemalagte undervisning Fritidstilbuddene er i dag organiseret ved skolefritidsordninger (SF0) på
grundskolerne og ved heldagsskolefritidsordfflnger (ElFO) på fællesskolerne samt på de skoler, der har
udstationerede fællesskoleklasser på 7. og 8. klassetrin. I skoleåret 2017/2018 omfatter fritidstilbuddene
i alt 40 forskellige ordninger. I skoleåret 2018/2019 er tallet 39 ordninger.
Efterspørgsel efter fritidstilbud er fortsat stigende og viser en tendens til et øget behov for en udvidelse
af åbningstiderne, Fritidstilbuddenes lokaler befinder sig først og fremmest på skolerne. Ordningerne
skaber sociale fællesskaber på tværs af klassetrin og støtter elevernes lektielæsning, danner rammen om
varierende aktiviteter og leg og udbyder frivillige pædagogiske sprog- og kulturaktiviteter som en
integreret del af skolens arbejde.

Fritidstilbuddene fungerer desuden som bindeled mellem skole og danske foreningstilbud i
lokalområdet, Målsætningen er bl.a. at give børnene mulighed for udvikling og ttivsel inden for trygge
rammer og omgivelser at styrke børnenes selv-værd, at lære børnene at tilrettelægge deres egen fritid
samt at erkende og formulere egne behov. Til indfrielsen af målene bestræber Skoleforeningen sig på
vedvarende at opkvalificere fritidstilbuddenes pædagogiske medarbejdere.

4.2.3 øvrige institutioner
Ladelund Ungdomsskole (kostajdelingen,)
Ladelund Ungdomsskole er en almen efterskole efter dansk forbillede, men under tysk lovgivning. Den
har elever på alle niveauer i 7., 8. og 9. ldassetrin. Skolen er fortrinsvis for elever fra de danske skoler i
Sydslesvig. Dog har skolen enkelte elever fra Danmark. Til skoleåret 2018/19 er der tilmeldt 48 elever.

j_,~koleår 2011/12 2012/13 2013/14 2014/2015 2015/2016 2016/17 2017/18 20l8/1V~
Antal elever 51 60 59 58 61 56 52 48

Ungdomskollegieg
Siden 1955 har der været et skolehjem i Flensborg, dog blev det nuværende Ungdomskollegiet først
taget i brug den 23. oktober 1971. Der kan optages ~erntboende danske skole- og ~mnasieelever samt
andre unge fra Sydslesvig, der er under uddannelse i Flensborg. Herudover tilbydes pladser til elever,
som, efter indstilling fra skolerne eller Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, kan have gavn af et ophold
på kollegiet. Ungdomskollegiet har plads til 64 elever.

Skole 20
Tilneldte 54
elever
Tilmeldte

elever
sniseordi
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4.2.4 Evt, øvrige forpligtelser
Lærere m.fl. og pædagoger med dansk statsborgerskab optages i Pensionsfonden af 1951, når de
ansættes ved Skoleforeningen. Når disse medarbejdere går på pension, og bliver boende i Sydslesvig,
udbetaier Skoleforeningen pensionen efter Pensionsfondens retningslinjer. Undervisningsmfrjs~~j~~
har senest i 1994 bekræftet tilsagnet om, at Skoleforeningen over sine budgetmidler yder et særligt
sydslesvigsk tillæg på 10 % til lærernes tienestemandspension fra Pensionsfonden af 1951 under
forudsætning at; at pensionisten har fast bopæl i Sydslesvig
Dette beløb udgjorde i 2017 Ca. 1.065.000€.

4.3 Centerfor Pædagogik
Med Center for Pædagogik (Cm) s~rker og mMretter Skoleforeningen den brede indsats vedr, den
tidlige og systemiske støtte ift. børn og unges læring og trivsel. CIP mobiliserer viden og sikrer
videndeling og samarbejde mellem alle Skoleforeningens aktører i forhold til den pædagogiske og
psykologiske udvikling og læring på hele 0-1 S-årsområdet.

Center for Pædagogik samler forskellige centrale udviklings_ og ressourcestøtteenheder med
funktionerne under CfU, PPR, skoleområdets konsulenter, PLC (pædagogiske læringscentre
kursusadnijnistrationen og Rejsekontoret.

4.3.1 Center for Undervisningsmidler (Cifij

Center for Undervisningsmidlers overordnede formål er at fungere som skolernes og
dagtilbudsområdets resurse- og udviklingscenter mht.

• Udlån aflæren-iidler til inspiration, forberedelse og undervisning

• Formidling af viden om læremidler
• Udlån af pædagogiske materiaJer til inspiration og forberedelse til projekter og lærings- og

udviklingsforløb
• Udvikling aflæremidler
• Faglig, didaktisk vejledning med pædagogiske konsulenter
• Pædagogiske læringscentre (PLC)
• Fagfaglige og pædagogiske eftermiddage
• Møde/kursus faciliteter

tal udlån på skolebibijotekeme ved -

aske skoler i Sydslesvig

Dansk Centralbjbhotel<s ~DCB) udstatjonerede
inger

Skolernes egne skolebibliotekssainiinger

Skolernes egne samlinger af taskeboger og
Idassesæt

Udlån fra alle samlinger

Kun DCB og skolernes egne
skolebibliotekssai~

~ilånforetgetvia skolebibliotekerne
Antal lånere (børn, elever, lærere og pædagoger)
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‘Den 1. oktober 2017 sldftede vi sammen med DCB bibliotekssystem dl det nwdviklede Cicero, Tallene — også udlån fra
det ddligere system — er mikket ud af det nye systems stadsfikmodul og er på ba~rund af forskellige fejlkilder i forbindelse
med overforslen af materialer dl det nye system ikke 100% valide. Pga. datamæssige udfordringer måtte systemet fra den 8.
november 2017 ~ ca. 20. februar 2018 køre på nodbius og med en del håndskrevne udlån, der ikke figurerer i stadsdkken.
Dette afspejler sig i udlånstallene for 2017 og 2018.

I-Ivor det ddllgere system DDElibra også medregnede mate~~efornyelser som udlån, tæller Cicero kun d~elcte udlån.
Derfor vil udlånstaflene fra 2017 være lidt lavere og ikke 100% sammenligneige med tallene fra 2013-2016.

21 de foregående resultataftaler har de gennems&dige udlånstal været pr. elev/barn. Tallene er i år justeret med

dlbagev~kende kraft, så gennemsaitstallet nu baserer sig på det sa~ede antal akdve lånere, da alle låneres udlån fi~Jrerer i
det samlede udlånstal,

4.3.2 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

PPR rådgiver og vejleder dagtilbud, skoler og forældre om psykologiske og pædagogiske forhold.

PPR foretager psykologiske og pædagogiske undersøgelse og udarbejder skriftlige rapporter med
anbefalinger. PPR yder specialpædagogisk bistand til elever med læse_stave_vanslwligheder og behov for
specialundervisning.

PPR er desuden en aktiv aktør i forbindelse med implementejingen af Skoleforeningens
inklusionspolitik og inklusionsindsatser på institutionerne med det foimåi at styrke og fremme et godt
læringsmiljø for alle. Der er til denne indsats pr. 1. september 2017 ansat 9 skolepædagoger ved PPR
med inklusionsopgaver 1. til 4. klassetrin i henhold til bevilligede offentlige midler om “Schulische
Assistenz”.

PPR yder rådgivning og vejledning til børn og unge med behov for specialpædagogisk støtte inden for
områderne generelle indlætingsvanskeligheder autisme, udviklingshæmmede sproglig udvikling, social
emotionel udvikling.
I den sammenhæng arbejder PPR sammen med undewisningsministetiet i ICel omkring anerkendelse
af specialpædagogisk behov. I apnl 2017 blev der indgået en aftale mellem undervisningsministerjet i
Kiel og Dansk Skoleforening for Sydslesvig og PPR samarbejder nu også med “Landesförderzentren” i
forhold til rådgivning og vejledning inden for områderne hørelse, syn og ~~sisk-motonsk udvikling.

Desuden er PPR’s medarbejdere aktive i forskellige sammenhænge, feks. læseindsatser, udvalgs- og
udviklingsarbejde, forældremøder, videreuddannelse mv. og vedligeholder og udbygger netværk og
samarbejde med både danske og tysk samarbejdspartnere.

Efter ansø~ing om offendige midler blev der pr. 1. maj 2012 ansat 3 skolesocialarbejdere med tjeneste
ved PPR. De tre skolesocialarbejdere betjener skolerne i de tre amter uden for Flensborg By, og
formålet er at styrke børn og unge med behov for særlig støtte inden for sociale, kogi~idve og
personlighedsmæssige områder.

Aktjvjtetsnjveau på skoleområdet.
Skoleår I -

Nyindstillii
heraf med

vanskeliçthede~ i
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Aktivjtetsniveau
Skoleår

Indstifij
heraf

skolemodenhedsunders
_~gelser
heraf med

adfærdsvanskeign~er
heraf grundet i andre

årsager
heraf alkiaring af
forudsartrijn~

4.3.3 Rejsekontoret

Rejsekontoret er Skoleforeningens servicekontor for pædagogiske rejse-, feriebørns_, udvekslings,
efterskoleaktjviteter fortrinsvis mellem Danmark og Sydslesvig. Rejsekontoret samarbejder med
Grænseforeningen i Danmark om projektet Sydslesvigske Børns Ferierejser, som arrangerer
ferieophold og udvekslingsrejser i Danmark og i Sydslesvig. Rejsekontoret samarbejder også med
Efterskoleforeningen i Danmark omkring efterskoleophold i Danmark og i Sydslesvig. Derudover
fungerer Rejsekontoret som servicekontor for lejrskoler og kolonier samt for danske skoleklasser, der er
interesseret i at besøge Sydslesvig.

Efrenkoleophold i Danmark
Hvert år vælger en række elever at tage på et efterskoleophold i Danmark. Efterskoleopholdene finder
som regel sted på 9. eller 10. klassetrin. En del elever vælger at tage på efterskole efter at de har afsluttet
deres skolegang ved Skoleforeningen. Andre elever vælger at fortsætte deres skolegang ved
Skoleforeningen når efterskoleopholdet er færdigt. Et efterskoleophold giver den unge et autentisk
indblik i dansk sprog og kultur, som det tales og leves i dagens Danmark. De personlige bånd som
knyttes til jævnaldrene unge i Danmark under et efterskoleophold er med til at styrke de unge
sydslesvigeres danske identitetsdannelse. Skoleforeningen yder tilskud til et efterskoleophold efter
gældcnde danske satser. Elever fra Sydslesvig, der er danske statsborgere eller elever, der har forældre
der arbejder i Danmark modtager tilskud direkte fra den danske kommune.

Bemærkning: 2 Prognose
Der kan være angivet flere årsager til indstilling. Bemærk at nedgang i indstihingernefra dagtilbuddene, — bLa, undersøges kan-børn
ikke længere afPPR, Skoleleder træffer beslutning i samråd ‘ned dagtilbuddene.
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Sæson 2011 I 2016 2017 2018

Antal børn i Hjerpsted
Feriekoloni

4.4 Opgørelse afaktivitet
Beregningsforudsætningerne for taxametertilslrnddene under ~ og i2 bygger på de seneste elev- og
børnetalsprognoser fra Skoleforeningen, samt udgifterne de to seneste regnskabsår. Senest den 10.
december 2019 skal Skoleforeningen fremsende de endelige gennemsnitlige elev- og børnetal til
Sydslesvigudvalgets sekretariat med påtegning fra Skoleforeningens revisor. Såfremt de endelige tal
viser, at Skoleforeningen har fået udbetalt for meget i taxametertilslcud inden for de enkelte områdei~
skal midlerne tilbagebetajes til Kulturministej.iet. Tilbagebetalingen kan ske som en regulering af den fra
Kulturministeriet udbetalte månedlige rate.
Antal årselever og antal børn i daginstitutionerne beregnes som et gennemsnit af skolernes og
institutionerne5 månedlige opgørelser af elever henholdsvis aftilmeldte børn i daginstitutionerne.

Lejrrko/erne Rent/bjerg og Vester/et!
Lejrskolerne giver skolerne mulighed for lejrskoleophold af 5 dages varighed. Opholdene styrker
fællesskabet og trivsel mellem børnene og mellem børn og voksne. Lætingsmæssigt styrkes kendskabet
til og oplevelsen af dansk natur og kultur.

Hjetpsted Ferieko/oni
I Fljerpsted Fetiekoloni tilbydes børn i børnehavealderen ophold på fem til otte dage. Kolonien er en
vigtig og traditionsrig del af mange sydslesvigske børns børnehavetid. Koloniopholdene styrker
børnenes fællesskabsfølelse og trivsel og danner rammen om oplevelser af dansk natur, sprog og kultur.

830
842 787 828
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4.5 Voksen undervisningsområdet
4.5.1 Jaruplund Højskole
J aruplun~ Højskole har en vedtægtsbestemt profil, som definerer et kursustilbud, der ~und1æ~ende er
almendannende voksenundet~sving til fremme af dansk sprog og kultur i Sydslesvig. Samtidig har
højskolen HJ opgave at udbrede kendskabet til det danske mindretal og grænselandets histotie ud over
at øge kendskabet til vores tyske nabo og fastholde en dansk-nordisic samhørighedsfølelse

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018’

Antal årselever 21,35 23,78 22,16 22,45 28,29 31,9 22,63 20,1

Antal gæster 2.444 2.013 2.950 2.365 4.217 3.472 4n8364æ00

Nedgangen i antal årselever skal ses i lyset a~ at Styrelsen for Dansk Skoleforening for Sydslesvig
vurderede, at et langt (12 ugers kursus) med 1 tilmeldt fra Danmark, 1 tilmeldt fra Sydslesvig og 21 fra
universiteter i Østeuropa (efter kvalificeret ansøgninger på engelsk og udvalgt blandt Ca. 110
ansøgninger) havde så skæv en fordeling i forhold til det danske lovgrundlag 50% danske/5o%
udenlandske, at gennemførelse ikke kunne godkendes. Det lave antal danske tilmeldinger har medført
ændret indhold til 12 ugers kurset målrettet unge for 2019.

4.5.2 Folkeoplysende virksomhed ved “Dansk Voksenundervisning i Sydslesvig”
Dansk Voksenundervisning i Sydslesvig har til opgave at tilbyde folkeoplysende undervisning for
voksne i emner og fag af interesse til gavn for egen personlig udvikling.

Voksenundervisningen5 øverste organ er et repræsentantskab, som består af repræsentanter for danske
organisationer og institutioner i Sydslesvig, samt for de med disse samarbejdende ftisere. Blandt
repræsentantskabet vælges et voksenundervisningsnævn på 7 medlemmer som fungerer som
forretningsudvalg for repræsentantskabet.

Administrativt og budge~æssigt er den danske voksenundeivisiting placeret under Dansk
Skoleforening for Sydslesvig, der ansætter administrationssejesetæren for voksenundervisningen.

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018’

Undeivisningstimetal 7549,41 6637,34 7268,66 7873,80 7.327,03 7275,23 7.121,5 8.000

Antal deltagere 4352 4129 4235 4836 4.320 4.557 3.769 4.000

Antal kurser 405 374 398 455 414 401 347 400

Andel danskkurser 69 % 67 % 66 % 68 % 66 % 67% 65% 70%
(sæsonberegnin~ (10/11) (11/12) (12/13) (13/14) (14/15) (15/16) (16/17) (17/18)
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4.6 Daglig ledelse og administration
Skoleforeningens daglige ledelse udgøres af en ~rektion bestående af 6 medlemmer. En række fælles
ad~&strative funktioner er samlet i en central forvaltning med i alt 71 medarbejdere, svarende til 66,0
årsværk. Center for Pædagogik har med sine centrale funktioner en tæt fillmymlng ifi Direktionen og
forvaltningen med i alt 21 medarbejdere, svarende til 19,6 årsværk. Demdover er der ved CW tilknyttet
ni fagkonsulenter og en faglig medhjælper, som alle samtidig også har en undervisningsforpli~g&se på
skoler. Foruden at være foreningens sekretariat består Centra1forçraltninge~ organisatorisic af

• Dinktjo,~e,,

- Udvikling, planlægning, organisering, ledelse af og tilsyn med Skoleforeningens
institutioner

- Skolemyndighed på områder, hvor Skoleforeningen er bundet af offentligretlige
bestemmelser

- Foreningens forretningsforende organ, herunder varetagelse af arbejdsgiverfijnk~on~~
- Skoleretlige og forvaltningsretlige forhold samt arbejdsforhold
- Interessevaretagelse og informationsopgaver over for danske og tyske myndigheder
- Samarbejde med nationale og europæiske foreninger og organisationer som varetager

opgaver og interesser inden for pædagogik og uddannelse
- Tilskudsansøgninger ved kommuner, amter, delstaten Slesvigd-{olsten Tyskland og

Danmark
- Personaleansvarlig for medarbejdere i forvaltningen

• Skole- os Çy,nnasiekoggorej

- ressourcetildeingen og styring af skoleområdet inkl. gymnasieomr~de~ og
heldagsskoleområdet

- personaleansvarlig for lærere mfl.

• Dags7budskonto,~g

- ressourcetildeling og styring af dagtilbudsområ~e~
- personaleansvarlig for det pædagogiske personale i institutionerne

•

- personaleadministratjon,
- personalejura,
- funktioner over for driftsrådet
- strategiplaner
- arbeidsmiljøledelse

• økonomiqfdelingen
- overordnet økonomistyring
- fælles lønbogholderi
- central bogholderifun1~tion

• Teknisk Afdelb~g
- styring af anlægs- samt vedligeholdelsesopgav~~
- centralt indkøb af energi,
- ressourcetildeing på pedel- og rengøringsområdet
- sikkerhedskontroller,
- styring og koordinering af kørsel til og fra dagtilbud og skoler
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- personaleansvarlig for teknisk_administrativt personaie (pedeller, køkkenpersonale,
buschauffører, rengøringsassistej~te; håndværkere)

IT-kom’opet
- drift og videreudvikling af IT-infrastruktijr~~
- ressourcetildeling og -koordinering til køb af hardware
- strategisk udvikling afskoleforeningens TT

4.7 Organisatjo~~~~ procesmåj og resultatmål
4.7.1 Procesmål
Opgave Mål Proces

Digitalisering - 1. Alle institutioner skal i. Der arbejdes på at få de resterende
teknisk have tilstrækkelig god institutioner på tilfredsstillende net.

internettilgang 2. Der arbejdes på at sikre økonomi og
2. Alle institutioner og personale til anskaffelse og drift af

medarbejdere skal have dette mål og det skal kortlægges hvilke
tilstrækkelige redskaber efteruddannelsesbehov der måtte være.

3. Alle børn og unge har 3. Der arbejdes på et samlet pædagogisk
adgang til passende koncept for at afklare behovet for
udstyr hardwase til vore børn og unge.

Digitalisering — Der findes en samlet strategi for Team TT og medier er nedsat under Center for
pædagogisk og læring og omgang med digitale Pædagogik og består af Skoleforeningens pæd.
PLC værktøjer og indhold som er konsulenter for naturfag og matematik. Der

koblet på PLCerne. udvikles en pædagogisk strategi, som er tænkt

ind i den samlede udvikling afPLCernes
opgaveløsning og Skoleforeningens generelle
tekniske TT strategi.

Kontakten til Der finder en systematisk, Pædagogisk Genforening 2020 er sat i gang og
Danmark relevant kontakt med Danmark der er knyttet kontakter til udvekslingsskoler

sted for alle aldersgrupper af
børn og for alle grupper af Center for Pædagogik er aktive på
ansatte pædagogiske messer i DK

Matematik Der findes en sammenhængende Et matematik team kommer med første udkast

strategi for udviklingen af til en strategi og den første handleplan med
matematiske kompetencer fra henblik på hvad der skal til for at kunne
vuggestue til gymnasie opstille og implementere en “matematik_plan”

fra vuggestue til studenterhue.
På skoleområdet er der nedsat et Team
Matematik, som skal udvikle strategien. Team
matematik er startet på
matematilwejlederuddannelsen
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Reorganisering Reorganiseringen af 2019:
af PPR Skoleforeningens samlede • PPR yder spaning og vejledning for at

ressource og støttefunktioner fremme en inkluderende praksis fra 0-
sikrer hurtigere, mere fleksible og 18 år. PPR byder ind med viden på 0-6
den målrettede indsats for børn års området samt ~den om ~ærfaglige
og unge med særlige behov — samarbejdsp~tnere i de enkelte kredse
dette gælder både ift. enkelte og byer.
indsatser og for hele grupper på
dagtilbuds og skoleområdet. 2019:

• De to fællesskolekredse er koblet på
ressourceteamet Der udvikles en
Sydslesvigmodel for
ressourcestartegien der giver mulighed
for fleksible støtteindsatser ved
Skoleforeningen

2020:

• De første tiltage i reorganiseringen af
PPR på hele 0-18 årsområdet er
im lementeret ved Skoleforepin en.

4.7.2 Resultatmåj
Opgaver Resultatkrav Resultatmåj Må1opf~4de1s

e2020 Pædagogisk Med projektet vil Alle skoler har etableret kontakt
Genforening Skoleforeningen i til udvekslingen i 2020

samarbejde med
relevante foreninger i
Sydslesvig sætte
Sydslesvig på landkortet i
Danmarks fem regioner i
jubilæumsåret for
enforenin en i 2020

Reorganisering Ved at etablere På to fællesskoler er der
ressourcer PPR ressourcete~-~s gennem indrettet ressourceteams. I
under PLC — fleksibel og målrettet efteråret 2019 arbejder
Pædagogiske støtte på skolerne fællesskoledistrikterne efter en
læringscentre forventes en større ressourcecenterstategien.

kvalificeret indsats for Sydslesvigmodellen
elever og elevgruppe med
særlige behov.
Ressourceteamsene
arbejde tæt sammen med
PPR.

Reorganisering Strategi for udviklingen Der gennemføres en
ressourcer PLC — af skolebibliotekerne til undersøgelse, der afdæki er det
Pædagogiske pædagogiske eksisterende samarbejde og
læringscentre læI~ngscenfre (PLC). eventuelle fremtidige ønsker

PLC’erne skal udvikle og mellem dagtilbud og skoler
understøtte Et team PLC udvikler strate
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lærlngsrettede aktiviteter og hanc [an under ragelse
for brugere fra 0-18 år, af relevante aktører
vejlede og inspirere
skolens medarbejdere og
være med til at udvikle og
facilitere organisationens
og institutionens
indsatsområder

Fleksibel Ved at elever med særlige Der er etableret fleks
overgangsfase behov har 3 fremfor 2 læringsgrupper i regionerne

udskolingsår sikres flere I-Iusum, Slesvig og i Flensborg.
elever muligheden for at
opnå afslutningseksamen
ESA
hovedskoleel(samen
Fleks-klassen er et dualt
skoleforløb, der kobler
undervisning5 og
praktikforløb.

Nye Læreplaner Nye læreplaner, der I skoleåret 2018/2019 er

matcher de forenklede implementeringsprocessen af de
fælles mål i Danmark er nye læreplaner igangsat. De nye
indført i Skoleforeningen læreplaner er gældende med

skoleåret 2019/2020
Udvikling af en I forlængelse af Sprogmadkassen er klar til
sprogmadkasse Skoleforeningen kost- og senest udgangen af 2019.

sundhedspolitik som blev T-Ivert dagtiJbud vil få udleveret
udarbejdet i 2018, mindst én sprogmadkasse som
udvikles en er klar til brug i institutionen og
sprogmadkasse, som har i hjemmet. Ligeledes vil det
til formål at forene sprog, blive muligt at udlåne nogle
kost og sundhed som et kasser via CR1.
aktivt redskab, der Sprogmadkassen indeholder
fremmer kendskab til både inspirationsark og
dansk kultur og sætter konkrete aktivitetsredskaber til
fokus på kroppens forældre og pædagoger.
sundhed og dermed
barnets trivsel både i
institutionen og sammen
med forældrene

Fortsat etablering af Skoleforeningen arbejder Lyksborg Børnehave -

vuggestiaepladser i fortsat på at etableringen af 20 nye pladser,
kombination med imødekomme det store forventes afsluttet ved udgangen
pladser på 3-6 pladsbehov på 0-3 af 2019.
årsområdet årsonwådet Tarup Børnehave — etableringen

af 20 nye pladser for børn i
alderen 3-6 år, forventes
afsluttet i udgangen af 2019.
Satrup Børnehave - forventes
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Opgaver Resultatkrav Resultatmåj Må1opi~lde1s

e
afsluttet al sommer 2019.
Store Vi-Vanderup Børnehave -

der tilsigtes etableringen af 19
nye pladser for børn i alderen 1-
6 år. Kreds- og
kommuneansøgningen sendes i

2019
Ansøgningen om udvidelsen af
Husum Børnehave med to nye
grupper er sendt til kreds- og
kommunen

Spørgeskemau~~e~
I forlængelse af Team dagtilbud har gennemføitsøgelse til forældrene
spørgeskemaundersøgels en spørgeskemaundeisøgelsevedrørende arbejdet
eni2ol8formed de pædagogiske Ved udgangen af 2019 vil de
medarbejdernelæreplaner første resultater blive synlige pa
vedrøtende arbejdet med

to mveauer:de pædagogiske
læreplaner, vil vi 1.~ -

undersøge hvoidan hvoidan vurderes
forældrene oplever den indsatsen i forhold al
pædagogiske indsats og hele dagtilbudsomiådet~
hvordan forældrene

2. Insfltuaonsmveauet.involveres i forhold til
Hvad viser sig dederes barns læiing og
indgaende svar i forholdtrivsel
til hveit enkelt

Meningen med dagtilbud?
undetsøgelsen ci at

De første drøftclsei foi vurderetinddiage foiældrene for
status af kvalitetsudviklingenat have fokus pa deres
tilvejebringes bade i de enkelteperspektiv i forhold al
samarbejdsrad som ilærepiocesser som led af
forvaltningenkvalitetsudviklingen.

Som kommende skudt
foj frvalitetsudvikhngen
tilstiæbcr vi at have fokus
på børnene som
målgruppe i en
undeisøgelse i 2020

Duborg-Sicolen Ombygning og sanering Dahl bygningens ombygning og

af Dahl bygningen og modernisering ci afsluttet
udearealer skal omsættes. Mellembygningens pio; ektering
Mellembygningen skal er afsluttet
piojekteres.

Helhedskoncept Sild Tilbygningen al Tilbygningen skal være færdig

gymnastiksalen og og 70 % afmoderniseringen af
modernisering af gymnastiksalen skal være
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Vimmersbøj Ombygning og Skolefløjen skal være færdig og

modernisering af taget i drift.
skoledelen er igangsat. Projektering af dagtilbuddelen er
Projektering af afsluttet.
dagtilbuddelen er i

roces.
Treneskolen og Tarp Der skal fortsættes med Masterplanen skal være afsluttet.
børnehave at udvikle en masterplan

for dagtilbud og skole i
Tai

Overenskomst på Det tilsigtes at de Forhandlingerne skal være
gymnasieornr~~~~ genstartede forhandlinger afsluttet og, under forudsætning

om en af at overgangsoverenskom5~~~
overgangsoverenskom5~ stemmes hjem ved
afsluttes og at den træder urafstemning, træde i kraft til
i kraft, skoleåret 2019/20.

Digitalisering i Inden for de næste 5 år SAGE grundmodulet skal
Personalefoi.~ra1tninge skal der gennemføres en overtage alle de funktioner, som
n digitalisering af alle nu ligger i SIS.

personrelaterede
forvaltningsprocesser, SAGE rekrutteringsmodulet

skal tages i brug, så
ansættelsesproceduren fremover
foregår digitalt.

Medarbejderportalen skal tages i
brug på afdelingsleder,
kontorleder og
institutionslederiveau

Indberetningen af ferieplaner
implementeres som digital

roces,

sat.
‘uttet.
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4.8 Oversigt over tilskudcletsfordeling

Tilskuddets fordeling på de enkelte områder fremgår af tabellen herunder. Det bemærkes, at
Skoleforeningen hvad grunddlskudde~~ angår, har ret dl at overføre midler mellem de enkelte områder.

Områdenummer Omradenavn Tilskud 2018 Tllskudstype

Skoleområdet
I-Ierunder gymnasieon,s~d~~

skolefritidsordninger,
tilskud efterskoleophold,

PPR og CII] (andelsmæssig 90 %%
4.1 Ungdomskoflegiet Ladelund 32.894.100 € Taxametertilskudi

Ungdomsskole, lejrskolerne,
feriebornsrejser,

adniinistrajjon (andelsniæssig 75 %),
pensionsfo1vligtels~ (andelsmæssig

60%
~

I-lerunder kolorij for børnehavebørn
I-Ijerpsted,

4.2 PPR og Gfl] (andelsmæssig 10%), 12.322.800€ Taxametertjlsjwdl

administration (andelsmæssig 25 %),
pensionsforpligtelser (andelsrnæssig

40%
4.4 Voksenundervisningsområdet 618.100 € Grundtil skud

I I 45.835.000€at (341.929.100 1w.)
For så vidt ao~r de taxameters~rrede tilskud, er der tale om det maksimale beløb, som tilsicuddene kan udgøre. Er den

gennemførte aktivitet mindre end forudsat i budgetteringen vil de samlede tilskud være mindre.
Der kan flyttes midler fra skoleområdet til dagtilbudsområdet og omvendt.
Der kan flyttes 10 Vo fra skoleområdet til dagtilbudsområdet
Der kan flyttes 20 % fra~til skoleområdet.
Der kan flyttes midler mellem voksenundetvisflingsofl~~ådet og de to taxameters~rrede områder.
Der kan flyttes 200.000,00 € mellem de taxameterstyrede områder og voksenundervisningsområdet

5. Bevilling, resultatvurdering regnskabsanægg~~~
5.1 Samlet økonomisk rammefor 2019— betingelser og vilkår

Sydslesvi~dvaIget yder i 2019 dl Dansk Skoleforening for Sydslesvig eV. en række taxameterfilskud og
grundtilskud, der samlet set maksimalt kan udgøre

45.835.000 €/341.929.loo kr.

5.2 Udbetaling
Tilskuddene dl Dansk Skoleforening for Sydslesvig affioldes af~ 21.91.01. Tilskud dl Danske Kulturelle
anliggender i Sydslesvig. Sydslesvigudvalget har med denne resultataftaje fastsat en øvre grænse for
driftsdlskud dl Skoleforeningen indenfor den på finansloven afsatte ramme. Dansk Skoleforening for
Sydslesvig modtager et samlet tilskud som udbetales månedsvist forud i 12 lige store rater.

I henhold dl Sydslesviglovens § 12 stk. 7 skal Skoleforeningen senest to uger forud for de enkelte
tilskudsudbetajinger dl sekretadatet fremsende en bekræftelse på, at aktiviteten fortsat er i
overenssten~else med de i aftalen indeholdte mål og resultatkrav.
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5.3 Ikrafttrædejse
Aftalen træder i kraft den 1. januar 2019 og løber indtil den 31. december 2019, hvor aftalen ophører
med mindre andet aftales. Efter enighed mellem aftaleparterne kan der justeres i aftalens opgaver i
aftaleperioden. Jf. Sydslesviglovens § 21 har Dansk Skoleforening for Sydslesvig pligt til at indberetre
opståede ændringer i dets virke, der har betydning for, om støtten anvendes eller vil blive anvendt til
formålet, til Sydslesvigudvaiget og kulturministeren. Overordnet gælder det, at resultatkravene og
resulta~Mene er udtiyk for 100 % af Skoleforeningens aktiviteter, og er således ikke alene baseret på
tilskuddene fra Sydslesvigudvalget Som følge deraf vil evt, ændringer i den samlede økonomiske
ramme have indflydelse på graden afmMop~rldelse.

5.4 Resultatvurdering og opfølgning
Dansk Skoleforening for Sydslesvig skal for 2019 til Sydslesvigiadvalget og Kultuiministeijet udarbejde
og fremsende en årsrapport, herunder et årsregnskab samt et revisionsprotolwllat, med oplysninger om
tilskuddet fra Kulturministeijets anvendelse senest 1. juni 2020 i henhold til bekendtgørelse om
regnskab for, revision af og indhentning af oplysninger fra foreninger og organisationer m.v., der
modtager tilskud fra Sydslesvigudvalget, Sammen med årsregnskab og revisionsprotokoflat indsendes
ledelsens stillingtagen. Ledelsens stillingtagen skal være underskrevet af ledelsen. Af ledelsens
stillingtagen skal det fremgå, hvordan ledelsen forholder sig til revisors eventuelle anbefalinger og
kritiske bemærkninger i revisionsprotokollatet for det pågældende år.

Kulturministeren afgiver en opfølgningsrapport til Sydslesvigudvalget om de modtagne årsrapporter
med en vurdering at; om driftsdlskuddet er anvendt i overenssten~j~else med udvalgets afgørelse, jE
Sydslesviglovens § 19. Den samlede målop~ildelse drøftes på et årligt møde mellem Sydslesvigudvalget
og bestyrelsen for Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Drøftelsen tager særlig sigte på vurderingen af
opfyldelsen afresultatkrav, hvor målopfyldelsen beror på en konkret og/eller skønsmæssig vurdering.

Halvårlig status
Som led i Sydslesvigudvalgets tilsyn skal Dansk Skoleforening for Sydslesvig derudover aflevere en
halvårsstatus, som skal være Sydslesvigudvalget i hænde senest d. 15. juli 2019. Denne halvårsstatjs skal
indeholde en foreløbig afrapportering på de opstillede mål, samt på foreningens virke generelt.

6. Genforhandling
Genforhandling af aftalen kan finde sted ved væsentlige ændrnger af det grundlag hvorpå kontrakten
er indgået, når der foreligger væsentlig misligholdelse fra en af aftaleparterne og i øvrigt når parterne er
enige herom, jE Sydslesviglovens bestemmelser herom.

7. Regnskab og revision
Arsrapport og revisionsprotokollat skal være forsynet med Styrelsen for Dansk Skoleforening for
Sydslesvigs originale underskrifter. Arsrapporten udarbejdes i henhold til bekendtgørelse om regnskab
for, revision af og indhentning af oplysninger fra foreninger og organisationer m.v., der modtager
tilskud fra Sydslesvigudvalget.
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7.1 Misligholdelse/opføjgnjng
Sydslesvigudvalget kan træf fc afgørelse om tilskud helt eller delvis tilbageholdes jf. Sydslesviglovens ~
20 stk. 2.

8. Opsigelse
Opsigelse i forbindelse mcd misligholdelse af kontrakten kan ske mcd henvisning til ~ 20 i
Sydslesvigloven.

llcnsborg den 18. januar 2019

Anni Matthjesen
I ormand for Sydslcsvigudvalget

lii.«; 1:
Anvendt regnskabspraksjs

:k Skoleforening I’er Sydslesvig cV.
I doj
lormand fu



Dansk Skoleforening
for Sydslesvig e.V

ANVENDT REGNSKABSpRAKSIS

Årsrapporten for Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. vil blive aflagt i overensstemmelse
med bekendtgørelse nr. 1594 af 14. december 2015 om regnskab for, revision af og
indhentning af oplysninger fra foreninger og organisationer mv., der modtager tilskud fra
Sydslesvigudvalget.

Årsrapporten vil blive udarbejdet efter samme regnskabsprap(si5 som de sidste år.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes
Ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil
tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måLes pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynLigt, at fremtidige økonomiske fordele
vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligteLser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver
og forpLigtelser som beskrevet for hver enkeLt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning eller måling tages hensyn til forudsigeLige tab og risici, der fremkommer inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anLægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om
der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis
dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværd~

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægtskriterj~~
Foreningens indtægter består hovedsageligt af driftstilskud fra~samt
tilskud fra Tyskland. Driftstilskud indtægtsføres i de regnskabsår, hvortil disse fra
tilskudsyders side er bevilliget.

Tilskud til projekter indtægtsføres i takt med projekternes færdiggørelsesgrad og under
hensyntagen til en eventuel egenfinansieringsande~

Øvrige tiLskud, der er øremærket tit anskaffelse af aktiver modregnes i aktivets
anskaffelsessum, med mindre der er tilknyttet særlige forpligtelser i relation til tilskuddet. I
disse tilfælde passiveres tilskuddet og afvikles i takt med at forpligtelsen opfyldes.

Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelse i takt med at de indtjenes. Afgørelse af om
indtægter anses for indtjent baseres på, hvorvidt der er indgået en forpligtende aftale, samt
om ydelsen er leveret.

Omkostninger
Omkostninger omfatter omkostninger til undervisning, ejendomsdrift og administration
fordelt på personaleudgifter, øvrige udgifter, afskrivninger mv.

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv pensioner samt andre omkostninger til
social sikring mv. til foreningens medarbejdere. I Personaleomkostninger er fratrukket
modtagne godtgørelger fra offentlige myndigheder.
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Dansk Skoleforening
1)9’ for Sydslesvig eV.

Periodisering
Udgifter og indtægter er henført til det regnskabsår, de vedrører, uden hensyn til
betaLingstidspunk~e~ Udgifterne er således medtaget i det år, hvor ydelsen modtages eller
arbejdet præsteres. Indtægterne henføres til det år, hvori retten erhverves eller optjenes.

Skat
Foreningen er godkendt som almennyttig og er såLedes ikke skattepligtig.

Ekstraordinære poster
Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som
hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift, og som
ikke forventes at være af tilbagevenden~~ karakter.

BALANCE

Materielle anla?gsaktjver
Grunde og bygninger, driftsmateriel samt bus, traktorer mv. måles tit kostpris med fradrag af
akkumu[erede afskrivninger.

Afskrivningsgrundtaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdj efter afsluttet
brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffetsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen
indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug

Der foretages lineære afskrivninger baseret påfølgende vurdering af aktivernes forventede
brugstider og restværdi;

Brugstid Restværcfl
Bygninger ekskl. grundværdier 50 år 0 %
Driftsmateriel, ejendomsdrif~ 5-10 år 0%
Bus, traktorer mv 5-10 år 0%

Småanskaffelser med en kostpris på under 6.700 euro Pr. enhed indregnes som omkostninger i
resultatopgøretsen i anskaffelsesåret

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle antægsaktiver opgøres som forskellen mellem
saLgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.
Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre indtægter.

Værdipapirer
Værdipapirer måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealisationsværdien
nedskrives til denne Lavere værdi.

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. I tilfælde, hvor
nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne Lavere værdi.
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Dansk Skoleforening
for Sydslesvig e.V

TiIgodehave~~~~
Tilgodehaven~~~ værdiansættes til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til dækning
af mulige tab opgjort på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehaven~~~

Periodeafgrænsnipg5p05~~,. aktiver
Periodeafgrænsningspo5~~~ indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.

Midler, der forvaftes
Midler, der forvaftes, optages under henholdsvis langfristet eller kortfristet gæld afhængigt af
forvaltningsperiod~~

Andre hensatte forpligteiser
Hensættelser omfatter forventede omkostninger til pension og Lønninger.

Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af
afholdte låneomkostninge,-. I efterfølgende perioder måles de finansie[Le forpligtelser tit
amortiseret kostpris svarende til den kapitatiserede værdi ved anvendelse af den effektive
rente, således at forsketlen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i
resultatopgørelsen over låneperioden.

Lån ydet mod pant i foreningens ejendomme optages under langfristet gæld. For lån, ydet af
den danske stat, er der ingen forældelsesfrister Anlægstilskud fra tyske tilskudsgivere
afskrives fra långivers side lineært over 25 år, men frigives først pantmæssigt efter 25 år.
Foreningen indtægtsfører først tilskuddet på det tidspunkt, hvor pantet aflyses.

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Omregning af fremmed valuta
Transaiçtion~~ i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer
der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen indregnes i
resultatopgørelsen som en finansiel post.

Hvis vatutapositionen anses for sikring af fremtidige pengestrømme indregnes urealiserede
værdireguleringer direkte på egenkapitalen

Tilgodehaven~~~ gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på
balance-dagen omregnes til balancedagens valutakurs, Forskellen mellem balancedagens kurs
og kursen på tidspunktet for tilgodehave~~~~5 eller gældens opståen indregnes i
resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

PengestrØmsopgør~~g~~ viser foreningens pengestrømm~ for året samt likvider og træk på
kassekredit ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømrn~ fra driftsaktivitet præsenteres indirekte med udgangspunkt i årets resultat,
reguleret for ikke-kontante driftsposter samt ændring i driftskapitalen
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Pengestr~~~~ fra investeringsak~jvj~~~ omfatter betaUnger i forbindelse med køb og salg af
~

Pengestr~rn~~ fra~omfatter optagelse af og afdrag på Langfristet gæld.

Likvicjer omfatter likvide beholdninger samt træk på driftskredjtten
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