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1. Velkomst 

Christian Bjørn bød velkommen. Fællessang: ”Kom maj du søde milde” 

2. Valg af dirigent 
Christian Bjørn blev valgt. Dagsorden godkendt med tilføjelse af pkt. 2b ”præsentation af 
bestyrelsen” 

a. Præsentation af bestyrelsen 

 

 

Bestyrelsesmedlemmer som var til stede præsenterede sig selv: Henrik Sommer, 
Anne Wolthers, Niels Lauesen, Lone M. Larsen og John Morgen 
 

3. Beretning om skolen ved 
a. Bestyrelsesformand Henrik Sommer

Orientering om bestyrelsens arbejde, økonomisk stabilitet, daglige drift varetages af 
direktionen, endnu et godt regnskabsresultat, skolen er gældfri (for et år siden), 
hvilket er vigtigt for at kunne opretholde et godt service niveau. Der er sket en del 
fornyelse i de sidste 3-5 år, og pt. undersøges nye muligheder fx tilbygning. Vi skal 
modsat det kommunale skolesystem ikke reducere i medarbejderstaben, 
Vores tilskud er afhængig af den gennemsnitlige udgift for en elev i folkeskolen 
”med 3 års forsinkelse”, de besparelser der rammer det kommunale i år, rammer os 
på tilskuddet om 3 år. Angående budget har vi det godt med en konservativ linje – og 
ved at spare op til lidt dårligere tider. 
God bestyrelse, mange meninger og gode diskussioner. Vi får sagerne belyst fra 
mange forskellige vinkler inden vi tager en beslutning. 
Henrik Sommer afslutter med at takke direktionen og bestyrelsen. 
 

b. Skolebestyrer Karsten Pedersen
10. kl. informations aften giver et godt indblik i søgningen. Vi opretter 6 klasser til 
næste år – ganske som i år. 
1. skoledag var lørdag d. 20. marts for de kommende børnehaveklasser. En god dag 
og generelt en god start i SFO’en. 
16. marts havde vi besøg af Hans kongelig Højhed Kronprins Frederik i forbindelse 
med indvielsen af Elitesports College, hvor Randers Realskole er en del af et stærkt 
samarbejde. En god dag som har gjort indtryk på Kronprinsen. 
Medarbejder Udviklingssamtaler er afholdt, og igen i år oplever vi generelt en stor 
tilfredshed med Randers Realskole som arbejdsplads. 
Realskolens Venner. Der er sket meget i det sidste år. De har valgt at støtte 
frugtordningen på skolen, så alle elever får et stykke frugt i formiddagsfrikvarter. 



Eksamenstiden nærmere sig og dermed også sidste skoledag d. 27. maj, en dag der er 
helliget afgangsklasserne. Klasserne har fælles morgenmad, praktiske opgaver, 
lærerrevy, spisning, oprydning inden de forlader skolen ved 14 – tiden. Der er 
tradition for, at det bliver en god dag med en god fest om aftenen arrangeret af 
eleverne og deres forældre. 
Mundtlig eksamen starter d. 31. maj, translokation d. 24. juni om aftenen. 
Vi har stor søgning til 9. kl. Det har vi tidligere år kunne tilgodese ved, at flere af 
vores egne 8. klasses elever har søgt efterskole. Det kunne vi ikke i år, og bl.a. derfor 
har vi besluttet at oprette en ekstra 9. kl.  
Afdelingsleder for indskolingen Solveig Pleidrup holder til sommerferien. Vi skylder 
Solveig meget stor tak. Hun har om nogen sat sit præg på indskolingen.   
Ny afdelingsleder bliver Susanne Ørsted, som kommer fra Oust Mølle Skolen. Hun 
har tidligere været lærer på Randers Realskole. 
 

4. Orientering om årsregnskab 2009 (v statsaut. Revisor Uffe Bertelsen) 
Regnskabet blev gennemgået, det viste et overskud på 2,9 millioner kroner. Revisionen har 
ikke givet anledning til påtegning. 
Budgettet ligger altid i den forsigtige ende. 
Spørgsmål om elevantal i klasserne. Der er generelt 25 elever i klasserne. Oprindelig havde 
vi 22 i indskolingen, men de problemstillinger vi oplevede, når vi tog nye elever ind i 3./4. 
kl. har fået os til at tage dem ind i 0. kl. Samtidig afsættes ekstra ressourcer ved fx 
pædagoger med i klasserne i mange timer ugentligt.  
 

5. Nye tiltag – Orientering om X-Class 
Peter Eriksen og Preben Sørensen orienterede om X-Class. Der er 7 lærere om de 2 klasser, 
og de føler sig privilegerede ved at kunne arbejde med det fag/område de brænder for. Der 
er afsat 10 tematimer om ugen, der er 2 fordybelsesperioder på 50 timer.  
Sundhed er et emne i den brede forstand fx mad, motion og en bevidstgørelse af eget ansvar 
for egen sundhed. 
Internatonalt arbejdes der med ”Danish way og life” dansk kultur og levemåde. Den 
nedfældes og udveksles med elever fra andre lande i mails, hvor der også arbejdes med 
sproget. Samarbejde med Handelsskolen, har gæstelærer og ture ud af huset fx Bazar Vest 
og Vestas. Bruger gerne de interesser og kontakter der er i elevgruppen. 
Naturvidenskabeligt arbejdes der med opstilling af teser, afprøve disse og evaluering og nye 
teser. Et godt og stærkt samarbejde med HTX, som giver mulighed for at afprøve, 
konstruere, undersøge osv. Der er 1-2 lærer afsat til samarbejdet, og det giver fantastiske 
muligheder for at udvikle. Flere elever skal starte på HTX, de får en nem overgang.  

6. Evt. 
7. Kaffe. 

 
Christian Bjørn takkede de fremmødte og afsluttede repræsentantskabsmødet. 
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