
 

Referat af repræsentantskabsmødet den 28. april 2011. 
  

Repræsentantskabsformand Christian Bjørn bød velkommen.  

Sang: Kom maj du søde milde…. 

Christian Bjørn vælges som dirigent.  

Beretning ved formanden – Henrik Sommer.  

Bestyrelsens rolle er at holde øje med økonomien. Oplistning af positive betragtninger om 
skolen: Gældfri – solidt overskud – god likviditet – masser af søgning til klasserne – 
mulighed for at få lån, hvis det skulle blive nødvendigt. Der arbejdes med et program for at 
sikre skolen i de kommende år. Udfordringer er der nok af: Regeringen trak sidste år 
tilskudsmidler tilbage – 500 000 kr. Der ud over blev koblingsprocenten nedsat fra 75 % til 
pt. 74 % af, hvad det koster at have en elev i en folkeskole. Over de kommende 3 år 
reduceres koblingsprocenten yderligere med 1 % pr. år, hvilket kommer til at betyde et 
yderligere reduceret tilskud på kr. 1,5 mio. kr. i 2014 i forhold til i dag.  Herud over 
arbejdes der med ”forecast” – ideer – udfordringer. En af de ting, der kalder på en indsats 
er en mulig tilbygning. En anden udfordring er ”ventelisteproblemet”. Bliver køen til skolen 
ved med at være lige lang? Hvad gør vi, hvis..? 

Vi satser stadig meget på kvalitet – alle steder. Gode lokaler – fine faciliteter – rigeligt med 
tidssvarende undervisningsmaterialer. Vi ser på steder, hvor det kan øges. Det gælder på 
alle områder. På revisorområdet er vores hidtidige samarbejdspartner KPMG fusioneret 
med Dansk Revision. Vi har valgt at følge med – ikke mindst grundet det gode samarbejde, 
vi hidtil har haft med de implicerede revisorer.  

  

Beretning ved skolebestyrer Karsten Pedersen:  

Maj betyder, at eksamen står for døren. Rigtig mange hold skal til eksamen. Mandag 
indleder vi den skriftlige eksamen. Eleverne er grundigt instruerede. Mundtlig eksamen 
begynder i slutningen af maj. 26. maj er sidste skoledag. Modellen er som de sidste mange 
år. Fælles morgenkaffe – madlavning – pyntning af hallen – revy, og så er vi færdige kl. 
14.00. Herefter ophører skolens ansvar, og forældreansvaret begynder. 

Næste år: Fem 7. klasser – tre ekstra 8. klasser, så vi bliver syv i alt. 6 spor i 10. klasse. De 
kommende år ser søgningen rigtig fornuftig ud. 



Lang og spændende dialog med Børneasyletet – (børnehave og vuggestue). Vi vurderer, 
om der er basis for et tættere samarbejde. En ikke ukompliceret sag, men vi arbejder 
videre. Vi mener det er spændende med en tidligere indlæring.  

Bliver Danmarks ungdom dygtige nok? Randers Realskole ligger på en lokal 3. plads, når 
man sammenligner de opnåede eksamensresultater, og det er rigtig fint, for vi har 15 
afgangsklasser, hvor de andre måske kun har en enkelt.  Det kan i høj grad virke 
bekymrende, at gymnasier og andre gymnasiale ungdomsuddannelser i dag er nødt til at 
foranstalte læsekurser for de nye elever, og at de oplever, at elevernes evne til at 
koncentrere sig lader meget tilbage at ønske.  

Omkring ny fløj er problemerne omkring fredsskov nu løst. Vi håber på en afklaring med 
Randers kommune. Tak til repræsentanter – tak til forældre – tak til lærere og 
ledelseskolleger. 

Anders Mortensen – Dansk Revision – 

Resultat: 2,4 mio. kr. efter afskrivninger – stor frihed. 

Soliditet: 75 % af den samlede balance – utrolig solidt fundament. 

Revisorpåtegning: Blank påtegning. 

På alle nøgletal skiller skolen sig positivt ud fra andre sammenlignelige skoler. 

Stabilt antal årselever … både på skole og SFO. 

Lidt flere medarbejdere – 2 flere end sidste år. 

Svagt stigende omsætning. (57,4 mio) 56 – 55 mio. kr. 

Svagt stigende udgifter (44) 42 – 40 mio. kr. 

Aktiver: 48,6 mio. kr. 

Indestående på 5,4 mio. kr 

Science Camp V/Preben Sørensen: 

Sammen med Ungdomsskolen og C. LaCours skole har vi haft et samarbejde om fysik – 
kemi – astronomi for elever i 8. klasse. Vældig stor interesse. Vi ville give dem oplevelser, 
der var specielle. 2 introforløb med løsning af praktiske opgaver. Herefter fuldmåneaften 
på Stenomuseet. Herefter havde vi den første weekend camp, hvor vi bl.a. var i 
Regnskoven. På sygehuset. Her fik de lov til at sy i en flæskesteg. Målet var virtuelt at 
sende en mission til Mars. Underviserne var fra Randers Realskole – C. LaCour -  Teknisk 
Gymnasium. Næste år er det planen, at forsøge at trække Randers kommune lidt tættere 
ind i arbejdet. Påske campen var afslutningen. Her blev der lavet praktiske og teoretiske 



forsøg. Spændende – ikke kun for eleverne, men også for lærerne. Evalueringerne 
fortæller, at man har ramt noget rigtigt.          

  

Evt. 

Sp. : Bemærkning – byggeplaner. Efteruddannelse af personale? SV: Efter- videreuddannelse ligger 
i udgifterne til undervisning, fordi kurser ofte tager rigtig mange timer. 

Sp.: Tak for bekendtskaber – 10. F. Vi kommer fra Hobro. Dejligt at være forældre på skolen. Hun 
har fået meget ud af opholdet. 

Sp.: Valg af Børneasyl? SV: Undersøge og eksperimentere før vi evt. skal finde vores egen model. 
Hvem ville være med til at samarbejde? 
 
Sp.: Tak for 12 gode år i repræsentantskabet.. 
 
Således hørt - således skrevet.. 
 
Lars Bang 
 
 


