Repræsentantskabsmøde på Randers Realskole den 22. april 2008.
Repræsentantskabsformand Christian Bjørn bød velkommen.
Opsamling fra sidst. Der var et ønske om at formidlingen fra disse møder skulle på forældremøder.
Referaterne er i øvrigt kommet på skolens hjemmeside. Se under ”styrelse og vedtægter”
Beretning ved formanden – Stig Pedersen.
Formelt er det bestyrelsen, der skal godkende regnskabet. Vore vedtægter er næsten ved at være
færdige/godkendte. Vi har imidlertid valgt, at repræsentantskabet skal orienteres om bl.a. skolens
økonomi, derfor holder vi fast ved dette forårsmøde.
Det er nemt at aflægge beretning, når det går godt. Og det går godt. Overskud på ca. 2 mio. kr. Der
har stadig været plads til investeringer. Sportsplads – smartboards – nye møbler … alt sammen
taget over driften. Belåningen af skolen er nu ved at være en saga. I løbet af 2009 er skolen
gældfri. Det giver frihed. Vi har lavet et forsigtigt budget. Vi regner med et overskud på 1 mio. kr.
Grunden er bl.a. en forventet dyr overenskomst. Det kan måske blive nødvendigt at hæve
skolepengene en smule mere for at sikre, at vi stadig har den økonomiske frihed. Vore
kollegaskoler har gjort det for længst og mange mere markant.
Vi står over for fortsatte investeringer: Nyt køkken i SFO – smartboards i resten af skolen.
Naturfaglokalerne skal have en overhaling. Fremtiden byder også på en anden placering af
musiklokalerne. Vi vil rigtig gerne kunne klare investeringerne over driften.
Tak til alle medarbejdergrupper som hver på deres måde er med til at sikre vore flotte placering
Også tak til bestyrelsen, som er med til at lægge de overordnede linjer og brede rammer til gavn
for skolens udvikling.
Beretning ved skolebestyrer Karsten Pedersen:
Efterårsferie = motionsdag. Godt vejr, fin dag. Fokus på motion til skolebørn. Nyt initiativ i vores
SFO, hvor vi fra i år har tilknyttet en fysioterapeut. Mærkbar effekt. Initiativet skal fortsættes i
indskolingen.
Afviklet 2 x terminsprøve i 9. & 10. klasse. God træning til den forestående eksamen, hvoraf den
skriftlige del starter d. 8. Maj.
Ledelsen har afholdt optagelsessamtaler m. nye elever til 7. & 8. klasse: Her hører vi om mange
forskellige grunde til ønsket om flytning. Eks. er mange bekymrede for, at de ikke får lært det de
skal, for at kunne klare en gymnasial ungdomsuddannelse. Andre argumenter kan være for meget
uro, pres fra andre elever om ikke at være for interesseret i skolearbejdet osv.

Fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Vi har afholdt de årlige MUS – samtaler i november –
december 07, og vi har netop lavet en spørgeskema undersøgelse blandt personalet, og generelt
må vi sige, at det ser særdeles fornuftigt ud her på skolen, hvilket er særdeles vigtigt, idet lærernes
daglige virke blandt eleverne naturligt hænger sammen med det psykiske arbejdsmiljø på skolen.
Trafiksituationen berøres. Specielt indskolingen ved Ridehuset behandles. Her har det været
kaotisk, men der er blevet foranstaltet visse tiltag, som tilsyneladende har lettet situationen for de
elever, der færdes til fods.
1. april startede 50 førskolebørn i SFO. Sammen med de nye tiltag, der er indført, er vi spændte på
at se, om de er endnu mere parate til at starte i skolen til august.
Vi kan vel ikke undsige, at der var lidt skepsis, da vi annoncerede, at håndarbejde & billedkunst
skulle slås sammen til det nye værkstedsfag. I dag må vi konstatere, at det er blevet en ubetinget
succes! Der er blevet kreeret de flotteste ting, som eleverne har udstillet på bl.a. Værket,
Underværket og andre steder. Hver gang med et nyt tema. De har desuden nu fået henvendelse
fra en forretning i byen om en udstilling. Det er flot, at folk nu henvender sig selv – at det ikke er
os, der skal spørge selv.
Musik på mellemtrinnet: Alle skal spille et instrument – blokfløjte & messing! Det er utroligt, hvad
Karin Skjøttgaard kan få ud af sine elever. Forårskoncert d. 15/4 var et godt bevis.
Vi nærmer os skr. eksamen, og sidste skoledag d. 29. maj. Brev på vej ud til berørte forældre.
Skolens tilsynsførende C.C. Vibjerg har været på tilsyn – ny erklæring er at finde på hjemmesiden
under ”links”
Tilskuds fordeling mellem store og små skole er stadig et emne, som vi store skoler ønsker skal
behandles blandt de frie skoler. Vi er stadig af den opfattelse, at der er en skævvridning af
tilskuddet pr. elev – til fordel for de små skoler.
Tak til forældrene for at måtte have jeres børn her, det er et ansvar, som vi dagligt tager alvorligt,
og som vi håber, vi lever op til.
Tak til alle ansatte, ledelses kolleger og ikke mindst bestyrelsen. Tak for det gode og positive
samarbejde til gavn for alle med tilknytning til skolen.
Lige til slut: Vigtigt at være opmærksom på, at eleverne skal skrives op i god tid:
Til det kommende skoleår er ALT optaget!

Et par eksempler fra skolens ventelister. (7. klasse optages 50 elever, 8. klasse 75 elever)
7. klasse

2009 – 96 elever

8. Klasse – 103 elever

2010 – 62 elever

‐ 43 elever

2011 – 47 elever

‐ 26 elever

Vi ved, at der vil ske et frafald på disse lister, men de er alligevel et godt billede på, at man skal
være ude i god tid, såfremt man vil have sit barn optaget.
Regnskab ved Uffe Bertelsen:
Årsrapporten for skolen er meget detaljeret, og det er et krav til private skoler.
Hoved og nøgletal:
Skolens konklusion: Overskud på 1.997.000.‐ er tilfredsstillende. Ingen rentebelastning. Flot
resultat.
Revisionskonklusion: Ikke anledning til bemærkninger.
Årselever – generelt fremgang.
Antal årsværk: 94,1 (fuldtidsstillinger)
Salg af viden: 48,5 mio.‐ = fremgang.
Direkte omkostninger: 35,4 mio. ‐ = lille stigning.
Overskuddet ca. 600.000,‐ kr. større end sidste år.
Aktiver på 41, 8 mio.‐ = fremgang.
Soliditetsgrad = 69,1% mod 66,8% i 2006.
Evt.

