VI STØTTER BLANDT ANDET:
Sprogrejser og studieophold,
f.eks. har vi støttet sprogrejser til Canada
og studieophold i Qingdao, Kina
Læringsforløb uden for skoleregi
- f.eks. deltagelse på sommerskole
Klasserejser og elevture, hvor vi er med
til at sikre, at alle kan være med
Sociale arrangementer for eleverne
Bidrag til nyanskaffelser, f.eks. legeplads
Frivillig musikundervisning efter skoletid
Inspiration og oplysende kampagner
“Værdigt trængende” - se eks. på websiden
Læs mere: www.randersrealskole.dk/venner

DU KAN OGSÅ SØGE STØTTE
Når du går ud af 9. eller 10. klasse på
Randers Realskole, kan du fortsætte som
medlem af Realskolens Venner helt gratis
i tre år.
Udover at du er med til at støtte det gode
skolemiljø, får du selv mulighed for at søge
om støtte til relevante formål, f.eks. sprogeller studierejser.
Se mere på vores webside:
www.randersrealskole.dk/venner

Bliv gratis
medlem
Få indflydelse på din “gamle” skole
Vær med til at fremme skolemiljøet
Du kan selv søge støtte til f.eks. rejser

REALSKOLENS VENNER

DER KAN SØGES OM STØTTE

BIDRAG MED DIT MEDLEMSKAB

Realskolens Venner er en stor kreds af forældre, tidligere elever og øvrige, der har
interesse for Randers Realskole.

Der kan søges støtte til mange formål
- naturligvis forudsat, at de er skolerelevante.

Medlemskab koster 100 kr. om året, og alle,
der har interesse for Randers Realskole, er
meget velkomne som medlemmer.

Formålet med foreningen er at støtte det
gode skolemiljø for elever på Randers Realskole.
Der kan for eksempel være tale om at støtte
sociale arrangementer, - om at sikre, at alle
elever kan deltage i klasserejser, - om at
bidrage til studieture og meget andet.

Både elever/forældre og lærere kan søge om
støtte fra Realskolens Venner.
Elever og deres forældre kan eksempelvis
søge støtte til studieture eller læringsforløb
uden for skoleregi.
En lærer kan eksempelvis søge støtte til et
konkret arrangement eller en klasserejse.

Forældre med børn på skolen betaler
via skolepengene 10 kr. ti gange om året.
Medlemskab er gratis for tidligere elever
de tre første år efter endt skolegang!
Tilmelding sker via vores webside:
www.randersrealskole.dk/venner

