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1. Henrik Thuren bød velkommen 
2. Sang: Septembers himmel  
3. Valg af dirigent – Henrik Thuren blev valgt 
4. Formandens beretning  

Christian Bjørn kom bl.a. ind på følgende. ”Det er afgørende, at vi har forældrenes opbakning og et flot 
fremmøde, som i aften bekræfter, at den opbakning har vi, og den er vi glade for. Livets gang i 
bestyrelsen har sædvanen tro været med udgangspunkt i vores forretningsorden med overskrifterne: 

 
Ibrugtagning af de nye bygninger 
Udvikling af ledelsesstruktur 
Ny strategiplan 
Fokus på at øge øvrige indtægter 

 
”Og vi har været inde over det hele”, fortæller Christian Bjørn. Vi er ikke færdige, og det bliver vi ikke 
lige med det samme, hvilket næsten siger sig selv med de brede punkter, der er på programmet. 
Ibrugtagning af de nye bygninger har været på programmet længe, og der kan stadig være overraskelser 
så som gardiner som sidder monteret, således vinduerne ikke kan åbnes. En ventilation, som ikke lige 
blæser, som den skal samt  andre finurligheder. Men det løses dag for dag og overordnet er der ikke 
mange, som besøger skolen, som ikke imponeres over de faciliteter, vi råder over.  
Udvikling af ledelsesstruktur – ordet ”udvikling” siger i sig selv, at det ikke er noget, man bliver 
færdig med ”over night”, så det er også en proces, som skolens direktion sammen med ledelsesgruppen 
arbejder med. 
Ny strategiplan - er også en længere proces, og den blev kick-startet på vores bestyrelsesseminar i 
januar, og der går stadig lidt tid, inden det endelige resultat er på plads.  
Fokus på at øge øvrige indtægter er en proces, som vi så småt er startet op med, og overskriften giver 
lidt sig selv. Vi vil arbejde med at øge skolens indtægter, og det vil vi for at hold trit med det pres, vi 
arbejder med og under i form af statens konstante raslen med sablen omkring beskæring af tilskud mv.  
 
Bestyrelsens arbejde og fokus er som bekendt i høj grad økonomi. Vi har hen over året haft 7 
bestyrelsesmøder samt diverse udvalgsmøder (økonomiudvalg) Hertil et bestyrelsesseminar og 2 
skolekredsmøder, og bør det præciseres, at når man sidder i Randers Realskoles bestyrelse, så forventes 
det, at man deltager i møderne og byder ind med det, man kan byde ind med.  
Efter valget i aften konstituerer bestyrelsen sig, og på næstkommende møde gennemgås/justeres 
forretningsordenen, således vi ved, hvad vi skal arbejde med i det komme år.  
 
Økonomi: 
Skolen kører fortræffeligt, og I kan gå fra mødet i aften med ro i maven og forvisning om, at der er styr 
også på økonomien. Når det så er sagt, så er der konstant udfordringer i form af ”nyopfundne ord” som 
eksempelvis ”dispositionsbegrænsning”, hvilket blot dækker over en måde at begrænse skolernes 
dispositionsret på. Dvs. man skærer i tilskuddet. Hertil kommer også med betydelig forsinkelse, 
virkninger af lockouten for snart 3 år siden. Det år var det nemlig billigere at drive folkeskole. Helt 
nøjagtigt var det 1/12 billigere, hvilket bevirker, at udgangspunktet for vores tilskud reduceres. Masser af 
nye ord og mere eller mindre hensigtsmæssige handlinger fra politisk hold. Summa sumarum – det 
betyder for Randers Realskole, at vi kommer til at mangle ca.1,5 mio. kr. i indtægter. Det beløb steg så til 
over 2 mio. kr. i dag kl. 16, da vi fik beregningsgrundlaget for det nye tilskud. Også derfor har vi bl.a. et 
punkt i vores forretningsorden, som hedder ”Fokus på at øge øvrige indtægter” Vi synes nemlig, det er 



sjovere at prøve at øge indtægterne i stedet for at skulle spare og lave nedskæringer, men som sagt 
indledningsvis,  - gå herfra med ro i maven,  vi er fortrøstningsfulde, vi skal nok klare skærene.  
 
Valg:  
I aften er der valg til bestyrelsen, og på sidste skolekredsmøde introducerede vi, at de, som måtte have 
interesse i at stille op til bestyrelsen, ud over at kunne melde sig på selve dagen, blev opfordret til at 
kontakte undertegnede inden mødet, således man kunne få lidt at vide om, hvad bestyrelsesarbejdet 
indebærer. Flere har fulgt opfordringen, for jeg er blevet kontaktet af et par stykker, som gerne ville høre 
lidt om, hvad man foretager sig i bestyrelsesøjemed. 
 
Vi har i årets løb også solgt lidt ud af ”arvesølvet”. Det gamle hus, som ligger i tilknytning til SFO`en - 
Nørrebrogade 14, er blevet solgt. Det indeholdt 2 lejligheder, som tidligere har været udlejet, og senest 
har den ene været anvendt til et Lego-valghold. Bygningen var tom for lejere og stod foran en større 
renovering og med sigte på at holde fokus på vores hovedområde, nemlig at drive skole og ikke drive 
udlejningsvirksomhed, - besluttede vi at sælge bygningen, og den er nu frastykket SFO`en.  
 
Den 28/10 kan man komme forbi og ønske vores skolebestyrer, Hans Myhrmann, tillykke med 
fødselsdagen, når han runder et skarpt hjørne. Bestyrelsen har i den anledning valgt at holde en 
reception for Hans, som samtidig også er en mulighed for at vise en flot og færdigrenoveret skole frem 
til kunder, samarbejdspartnere og venner af huset.  
Vi håber, at mange af jer har lyst til at deltage. 
 
Christian Bjørn sluttede med at takke sin bestyrelse for en god indsats samt skolens direktion og ledelse 
for et godt samarbejde.  
 

5. Herefter fik Hans Myhrmann ordet, og han kom bl.a. ind på følgende og indledte med:  
”Indtil kl. 16 var min dagsorden klar, men så fik vi pludselig besked om de fremadrettede økonomiske 
forhold for vores skolesektor”. En ny finanslov betyder, at vi også bliver presset. Vi skal fremadrettet 
spare 3,6 % det næste år. Det betyder, at vi skal finde 2 mio. kr. i næste regnskabsår plus ca. en halv mio. 
– altså 2,5 mio. kr. Men det er den type udfordringer vi må leve med, og det gør vi. Vi er i gang med at 
regulere vores budgetter, og lad mig bare berolige, vi skal nok holde kvaliteten.  
Folkeskolen er også sat under pres, og det er trist, for vi er kun interesseret i en stærk folkeskole for: Jo 
bedre folkeskole – jo bedre privatskole.   
 
Vores opstart  

Lærerne startede en uge før eleverne, og hvor alle tænkelige møder er blevet placeret, så alt fælles 
planlægning var lavet, inden eleverne kom. Flere end 400 nye elever er startet hos os i år, hvilket svarer 
til mere end hver 3. elev, som således er ny elev. Nu er vi 1191 elever, og det bliver vores maks. Vi er 
181 elever i SFO. Vores vækststrategi er nu slut for denne omgang. Eleverne er fordelt i 47 klasser. 
Faglighed og tryghed skal gå hånd i hånd, og sådan var det også ved vores skolestart, hvor vi sædvanen 
tro startede med 2 trivselsdage. Vi er derfor kommet godt i gang, men en stor del af rosen skal dog 
tilfalde forældrene, som har været super gode til at støtte børnene i skolestarten.   

Hvad er der blevet lavet i sommerferien? 

Vi har fået lavet opstregning i skolegården, og det håber jeg, I er enige med mig i, er blevet rigtig flot. Et 
helt ny renoveret administrationskontor er det også blevet til. Allerede nu fortæller vores administrative 
personale, at det fungerer rigtig godt, og vores kunder fortæller også, at de kan se, at der er sket noget i 
ferien. Endelig har vi bestilt en ny skulptur, som skal stå ude ved flisearrangementet bag ved 



baskekurven. Vore nye bygninger fra sidste år er nu taget i brug 100 %, og der er virkelig tale om en god 
investering.  

Grundskolen fylder stadig meget i medierne 

Vi har fået ny undervisningsminister, og nu skal respekten tilbage. Det er vi meget enige i. Der er ingen 
tvivl om, at ministeren ser meget på den private skolesektor og lader sig inspirere af, hvordan vi gør det.  

CEPOS – tallene taler sit tydelige sprog. Vi ligger rigtig godt, og når vi bliver målt, er det jo med 225 
elever, af den grund bliver tallene hos os nok mere valide. Vi har en løfteevne, der hedder 0,6, hvilket er 
rigtig godt.   

Pædagogiske tiltag i år og langsigtede planer. 

Vores tiltag og initiativer vedr. målstyret undervisning fortsætter i dette skoleår. Vi er rigtig langt, og til 
sommer er samtlige læseplaner for fagene på årgangene opdaterede i forhold til, at fokus nu er på, hvad 
der skal læres frem for, hvad der er blevet undervist i – altså ”hvad har vores elever lært”?  

”Festina lente”, altså skynd dig langsomt er et begreb og en arbejdsform, vi fortsætter, og jeg vil meget 
gerne rose vores lærere og pædagoger for den måde, de er gået til arbejdet på.  

Vi har haft et koordineringsudvalg blandt fagrepræsentanter, som har udarbejdet et grundmateriale og 
formidlet det til de øvrige repræsentanter og sammen med dem, er enes om at lave ensartede skabeloner 
for arbejdet, således at det bliver mere overskueligt for jer som forældre at se et ensartet mønster for 
læringen. Det glæder vi os til at fortælle jer mere om i foråret.  

Susanne og Jan vil lidt senere også fortælle om vores fortsatte fokus på screening af vores 
børnehaveklassers læringsforudsætninger inden for lyd, motorik og syn. Et tiltag, som vi har høstet stor 
erfaring og udbytte ved.  

Vi går en spændende og travl tid i møde.  

UU og ministeriet har fremskønnet alt vedr. uddannelsesparathed (UPV), og det betyder, at eks. vores 9. 
klasser skal være afklarede med hensyn til uddannelsesvalg allerede 1. december.  

Det har vi helt styr på i forhold til en række af aktiviteter, som skal afvikles den nærmeste tid, men der er 
ingen tvivl om, at disse opstramninger også indebærer, at alle elever skal være langt mere koncentrerede 
og fokuserede end tidligere.  

UPV i 8. og 9. klasse sker nu inden 1. december. Der er uddannelsesuge i uge 41 samt en tværfaglig 
opgave for 9. klasserne. Vi afvikler ”Åbent Hus til 10. klasse” allerede den 24. november for at sikre et 
bedre og større indtag udefra.    

Nye eksamensformer 

Igen i år er der nye eksamensformer. Sidste år var det idræt og digital eksamen i læsning og skrivning. I år 
er det en fælles naturprøve samt det forhold, at alle skriftlige opgaver kun rettes af én censor. I år håber 
vi, at de digitale prøver er mere holdbare, end de var sidste sommer.  
Vi havde ikke en eneste elev, som ikke mødte frem til skriftlig eksamen. Det er vi ret stolte af. 

Afslutningsvis en stor tak til lærerne, tak til bestyrelsen og min ledergruppe og ikke mindst tak til alle 
forældre.  

6. Susanne Ørsted og Jan Frederiksen fortalte om screening i indskolingen. Samarbejdet indledtes i 
2013 med Train Your Eyes og et efterfølgende samarbejde med vores fysioterapeut Lotte Krebs. Det 
handler om at se ”det hele barn”. Sundhedsplejerske – fysioterapeut arbejder med øvelser. Der laves 



ABC movement. Lydprøve og dikonisk lydtest. En stor konference i 2013 (synoptikfondens) gav de 
erfaringer, at det var rigtig svært at få eksperter til at tale sammen. Nu går det heldigvis meget bedre. Der 
forskes nu i Samsyn. Børnene bliver ikke kun bedre til at læse, de blev også meget roligere (disse 
erfaringer er udsendt på flere bøger (bl.a. ”superbarn” og ”når hjernen ikke lytter”). Vi er ikke i tvivl om, 
at vores totale screeningsprogram er særdeles værdifuldt for vore elevers fremadrettede indlæring. 
   

7. Herefter valg til forældrekredsen:  
 
Anne Wolthers ønsker ikke genvalg. Flemming Olsen ønsker valg. Det samme gjorde Stine Willemoes 
og Betina Redder. 
 
Stine Willemoes: Mor til 2 drenge – fodboldmor. Projektleder i Århus kommune – kommunikation og 
forretningsudvikling. ”Vi har en velfungerende og dejlig skole”. 
 
Betina Redder: Mor til 2 drenge. Skolen er inde i vores generation. Master inden for coaching – 
forretningsopbygning – markedsføring. Der er en rød tråd i vores virksomhed. Det er der mange skoler, 
der kan lære noget af. 
 
Flemming Olsen – 2 år i bestyrelsen – fra Realskolens venner. ”Vi har en spændende virksomhed, hvor 
man er inde i maskinrummet”. Driver Jysk Vin.   
 
Flemming Olsen blev valgt, og Bettina Redder blev valgt som suppleant. 
 
I forlængelse af forældrekredsmødet var der en kort pause, hvor alle undtagen repræsentantskabet gik 
over og fik kaffe på lærerværelset.  
 
Herefter repræsentantskabsmøde: 

10.        Valg: May Damgaard er villig til genvalg – Stine W vil også gerne stille op. 

 
May Damgaard. 2 børn. Har været i bestyrelsen i 4 år.  
 
Valgene faldt ud på følgende måde: 

Stine Willemoes Kondrup valgt 

May Damgaard valgt som suppleant 

 

10d)Vennerne 

Erik Grave genvalgt 

Dorthe Østerby valgt  

 
 
Således hørt – således skrevet 
Lars Bang 
 


