
Skolekreds/Repræsentantskabsmøde på  
Randers Realskole den 20. september 2010 
Sang: Septembers himmel 

../ Karsten Pedersen bød velkommen og gav ordet til Christian Bjørn. 

../ Repræsentantskabsformand Christian Bjørn bød ligeledes velkommen til både kreds og 
repræsentanter m.v. Herefter blev CB valgt til dirigent.  

../ CB indledte med at annoncere en lille ændring på den udleverede dagsorden. Der 
indføjes et punkt 1 A. Christian Møller fortæller om Elitesportscollege. ”Det handler meget 
om at have den rigtige indstilling”, fortalte CM. Vi går efter at lave talenter, men det 
vigtigste er at skabe dygtige unge mennesker, der er livsduelige. Elitespillere er egentlig 
kun en afledt effekt. Collegebygningen blev omtalt, og det samme blev H.K.H. Kronprinsen. 
Der er pt. 39 beboere i bygningen. Bygningen har nu fungeret i 9 måneder, og vi er glade 
for at konstatere, at det hele fungerer rigtig godt. Klapsalver..     

../ Opråb… fint fremmøde..  

Beretning ved formanden, Henrik Sommer: Startede med at fortælle om bestyrelsens rolle. 
Økonomien er det vigtigste. Ros til et dygtigt og professionelt sekretariat. 5. september er 
”store tælledag”. 979 elever blev resultatet. Vi havde budgetteret med 950. Forskellen 
skyldes, at vi har lavet en ny 9. klasse. (det offentlige tilskud udgør ca. 38.000 kr./elev). 
Ellers kan vi sige, at der er kø på samtlige årgange. I SFO´ en går det også godt – 
budgetteret med 160 men realiserede 183. Det er flot. 

Regeringens genopretningsplan gælder også for os. ”Koblingsprocenten” er den 
procentsats vi får i tilskud af den gennemsnitlige udgift for en folkeskoleelev. Vi glider fra 
75 % i år til 71 % om 4 år. 1 % svarer til ca. ½ mio. kr. Hvad kan vi gøre? Mulighederne er 
bl.a.: en ekstra klasse – tilretninger, men der gås ikke på kompromis med kvaliteten. Det er 
også vigtigt at huske, at Randers Realskole skal være et tilbud, hvor alle kan være med. 
Gældfriheden er vigtig for os i denne tid.   

 Beretning ved Karsten Pedersen: Vestfløjen – den gamle fløj er nu renoveret, malet og i 
rigtig fin stand. Samtidig er alle døre i fløjen udskiftet. Nogle af vore smartboards er blevet 
udskiftet, fordi der har været småproblemer. Rundt på skolen har vi fået infoskærme, som 
bruges til at informere eleverne om initiativer og besøg. Idrætsdagen omtaltes. 10. klasse 
var dette år på Tronholmen alene. Det var teambuilding på højt niveau. De havde en god 



dag. Den naturfaglige satsning blev igen berørt. Vi er godt gearet til fremtiden. Det var 
medvirkende til, at vi følte, at vi kunne løfte udfordringen med en ny 9. klasse. ”Lego-
robolab” med programmering er med til at skærpe interessen for naturfag. Valgholdet blev 
sendt til åben VM i Tyrkiet med deltagelse af 26 lande. De kom hjem med en imponerende 
3. plads. Vi har også startet en Science camp sammen med C. la. Cour skole og Randers 
Ungdomsskole. 42 elever er tilmeldt…. Og her er fordelingen mellem drenge og piger 
50/50. Vi har lige overstået en klasselærerdag – en god dag med masser af aktiviteter. 9. 
og 10. klasse sluttede dagen med en stor Grease-fest. Generelt: Vi kan mærke, at mange 
små skoler er trængt. Vi får tilmeldinger mange steder fra. Det er trist, at det 
tilsyneladende bliver skoleområdet, der skal bære en uforholdsmæssig stor del af 
besparelserne.  

Valg: På valg er Dennis Lundø Nielsen. Bestyrelsen anbefaler genvalg. DL: Aktiv bestyrelse – 
der sker meget. Far til fire. To går stadig på skolen. Driver en lille virksomhed. Phønix 
Design – hovedsagelig i FN regi. DL vælges. 

Suppleant: Charlotte Leth: 2 drenge i 4. klasse – tvillinger. Bor i nærheden af Hornslet. ”Kan 
skolen gøre mere for piger og naturvidenskab?” CL vælges.         

Valg af tilsynsførende: Man SKAL have en tilsynsførende, som skal holde tilsyn med, at 
undervisningen mindst står mål med den, der tilbydes i folkeskolen. Tilsynet skal resultere i 
en tilsynsrapport, som skal offentliggøres på skolens hjemmeside. Bestyrelsen indstiller, at 
der skal være tale om en 4 årig periode, og at det skal varetages af 1 person. Godkendes. 

C. C. Vibjerg har været tilsynsførende … han genvælges.                

Evt.:   

Hermed afsluttes forældrekredsmødet. 

Christian Bjørn genvælges som repræsentantskabsformand. 

Lone M. Larsen er på valg. Bestyrelsen anbefaler genvalg. Opstilles. (dynamisk bestyrelse – 
sygeplejerske – 2 børn på skolen)   

Henrik Thuren – opstilles (tilflytter – dreng i 5. og pige i 10. klasse – kom fra Zahle – 
arbejder med sundheds IT) 

May Damgaard – opstilles (en datter i 0. og 2. klasse – vi kan godt lide, at der er dynamik – 
laver websites – har masser af gode ideer – er i bestyrelsen (formand) i SFO´en). 



 

Anders Kaae – opstilles (42 år – gået ud fra Randers Realskole i 1984 – maskiningeniør – 
arbejder på Grundfos – leverandør af kvalitet som spidskompetence – analytiske evner og 
fokus på facts – søn i 9. klasse og en i 5. klasse, der endnu ikke er startet på skolen).  

…. Optælling: Lone M. L. er valgt med 14 stemmer. 

Henrik T.: 11 .. (15) valgt. 

May D: 11 .. (9) – 1. suppl. 

Anders K: 10 – 2. suppl. 

Der foretages omvalg mellem Henrik T. og May D. pga. stemmelighed i 1. runde. 

Realskolens Venner: Erik Grave – Finn Sørensen er valgt. 

Evt.: Intet. 

Referent Lars Bang 

 


