
Bestyrelsen på Randers Realskole 17. april 2012: 
Vedr. ny skoleleder på Randers Realskole pr. august 2014 

 
Skoleleder Karsten Pedersen har meddelt bestyrelsen på Randers Realskole, at han stopper 
sommeren 2014. Denne tidlige udmelding skal være med til at sikre, at den gode udvikling, 
skolen er inde i, bliver fortsat – og samtidig give personalet sikkerhed og tryghed i ansættelsen. 
Afløseren bliver nuværende udviklings- og souschef Hans Myhrmann, der som del af ledelsen 
har haft et tæt samarbejde med Karsten Pedersen igennem flere år. 

 
Ledelse og rettidig omhu 
Gennem hele skolens historie, dvs. i mere end 140 år, har Randers Realskole haft en stærk 
tradition for "udvikling". Vi er gået forrest med en række tiltag med hensyn til pædagogik og 
undervisning, faciliteter og bygninger, samarbejdsformer mellem lærere, andre skoler, skole-hjem 
m.m. Skolen har således altid haft fokus på rettidig omhu i forhold til at udvikle skolen, så den til 
enhver tid - som det står i formålsparagraffen - kan "skabe de bedst mulige rammer for sit virke, at 
tilbyde en målrettet og engageret undervisning”. 

Kontinuitet og fortsat udvikling 
Det er således i fin forlængelse af skolens tradition for rettidig omhu, at skoleleder Karsten 
Pedersen har meddelt, at han ønsker at stoppe som skoleleder i sommeren 2014. Karsten 
Pedersen har været skoleleder på Randers Realskole siden 1998, og med en udmelding allerede nu 
ønsker han at sikre den fornødne kontinuitet, så hans afgang ikke skaber et ledelsesmæssigt 
vakuum. Samtidig er det Karsten Pedersens ønske, at denne rettidige omhu er med til at forsikre 
både forældre, elever, lærere og andet personale, at den gode udvikling, skolen er inde i, vil blive 
fortsat. Det er også et ønske om at signalere til det meget dygtige og kompetente personale, at 
skolen også fremover vil være en attraktiv og dynamisk arbejdsplads, med højt til loftet og frihed 
under ansvar. 

7-årsplan søsat i 2009 
I maj 2009 søsatte vi en 7-årsplan for den fortsatte udvikling af Randers Realskole. Denne plan 
indeholder en lang række udviklingsområder, som vi ønskede – og ønsker – at have fokus på. 
Nogle af dem har vi allerede implementeret eller er i fuld gang med, fx nye naturvidenskabelige 
lokaler, monitors på alle gange, udbygning af sundhedspolitikken, udvikling af et nyt og anderledes 
10. klasse-tilbud, førskoleundervisning i SFO-regi og meget andet. Andre fokusområder er af mere 
langsigtet karakter. Her kan nævnes musikhus, etablering af børnehave samt ”koncept-adoption” 
af skoler andre steder i Danmark. 

Ny ledelsesstruktur som led i 7-årsplan 
Som led i den omfattende 7-årsplan indgik også, at der i god tid inden Karsten Pedersens ønske 
om tilbagetrækning blev taget stilling til denne udfordring, således at skolen ikke blev ”ramt” 



negativt af denne beslutning. I samme ombæring indførte vi en ny organisationsstruktur bl.a. med 
en 2-mands direktion bestående af skoleleder Karsten Pedersen og udviklings- og souschef Hans 
Myhrmann. Selv om direktions-konstruktionen var ny, var samarbejdet mellem de to allerede 
gennemprøvet, idet de har arbejdet tæt sammen siden 1998. 

Frugtbart samarbejde 
Det har været et langt og godt partnerskab. Karsten Pedersen har altid været en leder med mod 
og dygtighed til at uddelegere, og i direktionsarbejdet har Karsten Pedersen og Hans Myhrmann 
delt strategiske og ledelsesmæssige opgaver imellem sig, som det var mest naturligt. Det har 
været en periode kendetegnet først ved trimning af skolens økonomiske og pædagogiske ståsted 
og efterfølgende ved igangsætning af en lang række udviklingsprojekter for at sikre, at skolen dels 
er på forkant med den tekniske og faglige/pædagogiske udvikling, - dels også fortsat vil være det 
naturlige valg for en stor del af lokalområdets familier, når der tales skolevalg.  

Ledelsen og bestyrelsen har hele tiden haft et dynamisk og givende samarbejde, der sammen med 
fantastisk engagerede og højt kvalificerede ansatte har muliggjort de resultater, der kendetegner 
virksomheden for nuværende.  

Et generationsskifte - uden at skifte kurs 
Bestyrelsen har hele tiden haft fingeren på pulsen i forhold til det kommende generationsskifte. Vi 
har haft forskellige sonderinger og samtaler internt som eksternt, og vi er nået frem til den 
konklusion, at det rigtige - både af hensyn til den ledelsesmæssige kontinuitet og for at sikre den 
fortsatte udvikling af skolen - var at tilbyde Hans Myhrmann at blive skoleleder fra august 2014. 
Dette skal være med til at sikre, at vores hovedprodukt, undervisningen, altid er på ”forkant” og 
unik, og at vi også fremover har fokus på løbende at udvikle skolen. 

En ”usynlig” overgangsperiode 
Med sin tidlige udmelding har Karsten Pedersen sikret en overgangsperiode, der vil være næsten 
umærkelig for elever, forældre og medarbejdere. Opgaverne i den i forvejen funktionsopdelte 
ledelse kan langsomt blive omfordelt, søgningen efter evt. ny partner i direktionen kan blive søsat, 
den gode udvikling af medarbejderkompetencer kan blive fortsat etc. Randers Realskole er 
heldigvis en skole i en særdeles god forfatning på alle områder, og det er et privilegium som 
bestyrelse med ro i sindet at kunne melde ud om et igangsat generationsskifte, der fastholder 
Randers Realskole som et sikkert afsæt for fremtiden. 

 
På vegne af bestyrelsen for Randers Realskole 
Henrik Sommer, Bestyrelsesformand, tlf. 2555 6362 


