
Samarbejdsrådet
Det er Samarbejdsrådets ønske med denne folder at præ-
sentere sig for skolens forældre og elever. Vi håber, at I vil 
bruge os, hvis der er emner, I ønsker at få drøftet i dette 
formidlingsforum mellem hjem og skole. 
Samarbejdsrådet er det organ på Duborg-Skolen – ligesom
på de andre danske skoler i Sydslesvig – hvor forældrene 
har indflydelse. Her kan forældrerepræsentanter i samar-
bejde med lærere og elever være med til at præge skolens
liv, idet rådet har medindflydelse på bl.a. læseplaner, bud-
get og samarbejde mellem hjem og skole.
Forældrerepræsentanterne vælges hver tredje år. Næste 
valg er marts/april 2020, hvor det er vigtigt, at også du 
møder op. Lærere og elever vælger deres repræsentanter 
hvert år. Skolens rektor er rådets sekretær. Dagsordener 
og mødereferater kan ses på ForældreIntra.

Forældrerepræsentanter 
Vi har tildelt hver forældrerepræsentant én årgang, så I 
ved, hvem I kan henvende jer til.  

Formand:
Anja L. Kilpatrick, 7. årg.
tlf: 0461-17983
e-mail: kilpatrick@t-online.de
Næstformand:
Torsten Johannsen Voss, 13. årg.
tlf: 01771424537
e-mail: johannsen-voss@kabelmail.de
Kasserer: 
Jens-Søren Jess, 8. årg.
Berit Kleinert, 12. årg.
e-mail: berit.kleinert@mail.de
Torge Korf, 9. årg.
e-mail: torge.korff@yahoo.com
Claudia Ettinger, 11. årg.
e-mail: claudia.eb@gmx.de

Matthias Maul-Nielsen, 10. årg
e-mail: maul-nielsen@maul-nielsen.de
Suppleanter: Gerburg Ullrich, Franziska Becher

Elevrepræsentanter:
Mats Rosenbaum 11D
e-mail: malur0910@gmail.com 

Nilay Sacan 13B
e-mail: nilay-sacan@hotmail.de 

Lærerrepræsentanter:
Anna Sophie Marchman Schink
e-mail: anna_schink@skoleforeningen.de 
Erik Bjerrum Nielsen
e-mail: erik_bjerrum@skoleforeningen.de 

Sekretær:
Ebbe Rasmussen
e-mail: ebbe.rasmussen@skoleforeningen.org 

Vigtige datoer
Datoerne for dette års møder er:
14.09.-08.11.-15.01.-06.03.-24.04.-22.05.-27.06.
Samarbejdsrådets møder finder sted på det gamle lærer-
værelse med start kl 19.00. De er åbne for forældre, lære-
re, elever og kredsens fællesrådsmedlemmer.
Dagsorden, referat og omtale af arrangementer findes på 
ForældreIntra.
Samarbejdsrådet inviterer herudover til:
Adventsfest 29.11.17
Stort forældremøde 22.03.18
Vi håber at kunne hilse på rigtig mange forældre ved disse 
lejligheder.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til enten 
Samarbejdsrådets formand eller rektor.

Duborg-Skolens
Samarbejdsråd

Samarbejdsrådet ønsker med denne folder at præ-
sentere sig for skolens forældre og elever.

Derudover vil vi gerne opfordre forældrene til at 
støtte eleverne via Forældrefonden.
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Forældrefonden
Støt dit barns mulighed for at deltage i aktiviteter, 
der supplerer uddannelsen.

Bl.a. gives tilskud til:

Støtte til kontaktelevernes uddannelse og virke til 
gavn for de yngste elever

Støtte til arrangementer. Fx nordiske kontakter, 
korarbejde, introarrangementer

Hjælp til elevers deltagelse på lejrskoler og studie-
rejser

Gaver til dimittender i 9. og 10. klasse

Tilskud til ekstraordinære anskaffelser eller arran-
gementer til alle eller større grupper af elever

Din støtte til Forældrefonden kan give endnu flere 
muligheder for gode aktiviteter og anskaffelser, 
som supplerer uddannelsen på skolen.

Vi glæder os til talrige indbetalinger til Forældre-
fonden; eleverne vil nyde godt af tilskuddene i lø-
bet af skoleåret, så det kan blive lidt sjovere at gå i 
skole!

Der udstedes Spendenbescheinigung for alle beløb 
på 20 € og derover.

Samarbejdsrådet siger på forhånd tak til alle, der 
følger denne opfordring til at indbetale et bidrag til 
Duborg-Skolens Forældrefond.

Støt Forældrefonden!
Indbetaling sker til Skoleforeningens konto i Union 
Bank:

IBAN: DE23 2152 0100 0000 0113 55

BIC: UNBNDE21xxx

- med angivelse af giverens navn, adresse og mod-
tagerens navn: Duborg-Skolen.

2016-17 har fonden givet tilskud 
til bl.a.:

Brobygning mellem 6. og 7. klasse og 10. og 11. 
klasse

Kontaktelevernes introarrangement for nye elever i
7. klasse

Hjælp til enkelte elevers deltagelse på lejrskoler og 
studierejser

Gaver til dimittender i 9. og 10. klasse

Duborg-Skolen

[Nævn din kilde her.]






