Referat af Skolekreds- og Repræsentantskabsmøde d. 25.09.07
Karsten Pedersen bød velkommen, og der blev sunget ”Septembers himmel...”
Valg af dirigent – Christian Bjørn –
2 dagsordner – først en orientering fra bestyrelsesformanden Stig Pedersen, dernæst skolebestyrer
Karsten Pedersen.

Først velkommen til alle fremmødte..
Temaet for beretningen er opgaverne i bestyrelsen. 2 delt ansvarsdeling – en pædagogisk og en
adm. del. Vi er nødt til at se skolen som virksomhed. Hvad er opgaverne – og hvad er målene?
Økonomi: Målet er her, at vi har en god sammenhæng mellem udgifter og indtægter – det er en
fremtidssikring. Vi har optimeret skolen – investeret meget – nyanskaffelser og forbedringer. Pga.
et flot resultat har vi kunnet lave sportsplads – smartboard – nye borde og stole – alt dette uden at
låne flere penge. Vi er herud over up to date i forhold til undervisningsmidler.
Fremtiden hedder også smartboards i indskolingen. SFOen har fået opprioriteret etablering af et nyt
køkken, så også her er der plads til et løft.
Store tælledag 5. september. 945 elever – 154 i sfo. = Vi skal nok holde budgettet.
Medarbejdere: Det skal være en attraktiv arbejdsplads. Lønmæssigt skal vi være i den pæne ende af
skalaen.. Vi skal værne om vore medarbejdere. Indskolingsforløb – de nye lærere bliver ledt ind i
skolens ånd. Stort efteruddannelsesprogram – vigtigt. Skolen fremstår som en attraktiv arbejdsplads.
Der kommer mange gode ansøgninger.
Overordnet del: Vi skal sikre, at skolen lever op til formålsparagraffen. Det skal være rart at være
her. Skolen skal være pæn – velholdt – samtidig skal der være plads og mulighed for udvikling.
Randers Realskole er ikke bange for at gå nye veje. Team Danmark – er et eksempel.
Hængeparti: Vedtægter – løbende dialog med undervisningsministeriet. Vedtægterne er forhåbentlig
snart ved at være på plads.
Sidste gang lovede vi at lægge referat ud på hjemmesiden. **(se nederst)
Varm tak til Ivan Kjærgaard for mange års indsats. – Tak til alle medarbejderne.

KP…
Sidste skoledag – revy – næsten prof. Igennem eksamen – skriftlige prøver på nettet. Elever og
lærere sat op til det. Desværre virkede det ikke. Resten af eksamen kørte som det skulle. Det blev
afviklet efter bogen.
Nu er banen færdig – den er indviet – en kanonsucces. Super godt. Den bliver brugt meget – også af
kvarterets unge mennesker – og de behandler anlægget pænt.

28. juni – translokation – afgangselever nede til udlevering af beviser. Lidt vemodigt – en periode
slutter, og en ny begynder.
Vi har fået renoveret tag og rengøringsrum – drengenes toiletter er blevet renoveret – ligeledes er
skolens kontor med maling osv. 2. etape af smartboards – samt mørklægningsgardiner over alt. Ud
over det har vi fået nye stole og borde til eleverne i 9. og 10. klasse.
Vi startede skoleåret på en ny måde – en dag tidligere – måske laver vi udleveringsmodellen om til,
at eleverne kan få de nye bøger, før de går på sommerferie, så vi kan komme hurtigere i gang efter
ferien.
Nye engagerede medarbejdere. Vi forøger at dække ind med kvalificerede vikarer. Vi har stort set
ikke sygdom, men når vi har, lykkes det os oftest at få dækket det godt ind.
En god idrætsdag – på samme måde havde vi klasselærerdag – temafest for 9. og 10. klasse. Det gik
rigtig godt.
Undersøgelses af psyk. arbejdsmiljø – vi må sige, at vi fik nogle rigtig gode og positive
tilbagemeldinger. Vi skal sørge for gode forhold – og det har vi ikke ramt så skidt endda.
Skoledebatten raser forskellige steder, og det kan få indflydelse på os. Man vil lave
overbygningsfrie skoler visse steder i de nye kommuner.
28 byer rundt i landet har søgt om at få lov til at oprette en friskoler, hvor kommunen truer med at
nedlægge den kommunale skole.
Madordningen præsenteret – rigtig stor interesse –
Forældrevalg af kredsen: Dennis Lundø Nielsen – Anne Karina Wolthers for 1 år –
Kandidater: Anne Karina Wolthers og Helle Dahl.
A. K. Wolthers… fik 30
B. Helle Dahl… fik 25
Anne K. Wolthers er nu valgt for 2 år.

Repræsentantskabet:
Navneopråb
Valg af repræsentantskabsformand.. Genvalg af Christian Bjørn
Stig Pedersen:
Henrik Sommer – Niels Lauesen – og anbefaler Lone Moeslund Larsen.
Helle Dahl vil gerne stille op igen ligeledes Connie Jung og Jan Sønderlyng.

Præsentantion…
Stemmerne faldt som følger:
Niels. Lausen
Henrik Sommer
Lone M. Larsen
Helle Dahl
Jan Sønderlyng
Connie Jung

29
22
19
9
8
6

Realskolens Venner valgte Sis Poulsen
Herefter var der kaffe på lærerværelset

** Referatet fra mødet d. 10. april 2007 ligger på hjemmesiden under punktet ”styrelse og
vedtægter” – og har ligget her siden mødet blev afholdt. (Karsten Pedersen)

