Møde i forældrekredsen – repræsentantskabsmøde den 23. september 2008
1.‐ Velkomst – Christian Bjørn bød velkommen. Startede med at konstatere, at mødet var lovligt indvarslet.
2.‐ Fællessang … det var ikke ”septembers himmel”, men ”sensommervisen”.
3.‐ Herefter optælling af repræsentanter. (Enkelte afbud)
4.‐ Stig Pedersens beretning:
Glædede sig over opbakningen. Pegede på, at den valgte struktur er til glæde for flere. Tilbageblik til 2000.
Dengang var økonomien ikke imponerende, men man valgte at effektivisere. Det har virket. Skolen er nu
moderne og tidssvarende. Der er brugt mange kræfter på at udvikle Randers Realskole til at være en god
arbejdsplads. Mange ansøgere – det er godt. God økonomi. Store investeringer er der gjort – alt er betalt.
Til maj næste år er vi gældfrie – det giver frihed. Overenskomsten er dyr og kræver, at vi er oppe på
tæerne. 5. september – 961 skole – 174 SFO .. fine tal. Smartboards i indskolingen samt en generel
opfriskning. Nyt tag på skolen i sommerferien. Køkken i fritidsordningen er også udskiftet. Fremtiden:
Fysiklokalerne – det sker i sommeren næste år. Medarbejdere – løn i den pæn ande af skalaen –
realskoletillæg – indslusningsordning ‐ pc‐ ordningen. Psyk. arbejdsmiljø – fint arbejdsmiljø. Opfølgning: Nu
er vedtægterne ”næsten” på plads … vi tror på det. Tak til Keld Juul Sørensen for et seriøst og loyalt
bestyrelsesarbejde. Formanden takkede for 8 gode år. Det gode samarbejde mellem bestyrelse og ledelse
har givet rigtig gode resultater. Det arbejde håbede Stig Pedersen ville fortsætte.
Skolebestyreren: Tog tråden op. Nye kolleger. Generelt problem med at rekruttere. Vi har imidlertid ikke
haft problemer – mere end 60 ansøgere, det var rigtig fint. Henrik Bakmann – Marianne Ranch og Helle
Larsen. Problemstillingen med Camilla Jespersens opsigelse blev omtalt. Louise Peters ansat i stedet. Sidste
skoledag var den 29. maj – det var en rigtig god dag med fest og farver. Eleverne havde en god dag. Et langt
eksamensforløb – tingene fungerede – de elektroniske prøver virkede efter hensigten. Selv med den nye
karakterskala har eleverne fået et bedre resultat, hvad der også var meningen. God translokation – et stort
øjeblik – lidt højtideligt.
Startede den 11. august. En god dag at begynde – stort set alle mødte frem. Alle pladser er besat.
Madordning – god skolemad blev omtalt. Det er blevet en stor succes. Enkelte dage har vi været oppe over
300 stk. Førskoleforløbet blev omtalt – et projekt med Lotte Krebs – fysisk aktivitet. Eleverne er blevet
screenet på en anden og mere kvalificeret måde. Det har fungeret rigtig godt. Vi tror på modellen.
Trafiksituationen blev omtalt – problemerne med Ridehusvej blev skitseret. Fodgængerfeltet på Fabers Allé
kommer om kort tid.
Projektet omkring ”Børn i sorg” blev omtalt. ”Et plaster på såret”. Disse kasser skal sælges med hjælp fra
Randers Realskole. Den 17. oktober er dagen, hvor det skal løbe af stablen. Forældrene hører nærmere.
Skolebestyreren takkede Stig Pedersen for en særdeles fin og god indsats for skolen. ”Du har formået at få
bestyrelsen til at arbejde i en rigtig god stemning”.

Valg: Følgende blev foreslået

Dennis L. Nielsen – Charlotte Leth
Det blev fastslået, at der kunne stemmes ved fuldmagt.

Dennis L. Nielsen: 4 børn – grafisk virksomhed – været medlem af bestyrelsen i 2,5 år. En stor oplevelse at
være sammen med mennesker, der arbejder med børn. Nøgleord: Social ansvarlighed – udvikling af
ledelsessystemer – forandringsvillighed.
Charlotte Leth: 2 drenge i 2. B. Bor lidt syd for Randers – arbejder som managementkonsulent i IT‐
branchen. Kommer rundt i landet til mange forskellige virksomheder. Jeg ved noget om, hvad der kræves af
unge mennesker. Opfordrer til genvalg af Dennis, men vil gerne være suppleant.
Dennis L. Nielsen fik 56
Charlotte Leth fik 7
Henrik Sommer fik ordet: Stig Pedersen: Efter 8 år har du valgt at fratræde. Du overtog efter Poul Runo. Det
virkede som om du havde lidt betænkeligheder i starten, fordi du havde en familiær tilknytning. Men du
valgte at sige ja til udfordringen. Du havde mange ideer. Der skulle holdes lederseminar, det var en god
start. Du ville gerne have, at skolen skulle ledes som en virksomhed. Du indførte bestyrelsesseminar. Her
bliver de nye medlemmer rystet godt sammen, der bliver en god stemning, og man kommer til at kende
hinanden. Du ville have personaleudviklingssamtaler med ledelsen.
Der blev herefter råbt et helt specielt hurra for Stig Pedersen.
Så er forældrekredsmødet slut.
Repræsentantskabsmødet
Christian Bjørn foreslog sig selv som formand … og blev genvalgt med klapsalver
Herefter valg… Lone Moeslund Larsen foreslås – John Morgen foreslås.
Tove Faber fra Realskolens Venner stiller et mandat til rådighed – og foreslår ved samme lejlighed Finn
Sørensen, som er far til en elev i 10. klasse.
Lone M. Larsen: 40 år – 2 børn på skolen – sygeplejerske – en af 3 kvinder i bestyrelsen – i bygnings –
samarbejds‐ og ansættelsesudvalg.
John Morgen – gl. realskoleelev – datter i 8. klasse – Havnedirektør – godt politisk netværk – i bestyrelsen
for Rds. HK.
Finn Sørensen: Arbejdet i skoleverdenen i 23 år – arbejder i Randers Ungdomsskole – vil med iver kaste sig
ind i arbejdet.
Valg af suppleant..

Peter Hunniche: I gang med den 4. elev på skolen. Afdelingsleder på Politigården. Klar til at yde et stykke
arbejde.
Alle 3 er valgt..
Præsentation af medlemmer valgt sidste år:
Niels Lauesen – ansættelsesudvalget –
Henrik Sommer – direktør i Danske Bank – med i økonomiudvalget ‐
Anne Wolthers – i bestyrelsen i 2 år – tidligere elev – sundhedsplejerske ‐
Evt. Peder Klit Bøcher ‐ opfordring fra 9. A – udvide kommunikationsredskaberne – forældreintranet –
vigtigt at kunne få fat i hinanden. HM: Det er på vej.
Repræsentanten for 3. A: Hvorfor har man ikke et sportsstævne, hvor man samler børnene på en anden
måde. KP: Vi har vore idræts‐ og motionsdage – og så er der arrangementer for de lidt større elever i
Hallen.
Referent: Lars Bang

