Forældrekreds/Repræsentantskabsmøde 29.9.16
1. Henrik Thuren bød velkommen
2. Sang: Septembers himmel
3. Valg af dirigent – Henrik Thuren blev valgt
Herefter repræsentantskabsmøde:
Formandens beretning – Skolekredsmødet oktober 2016
Christian Bjørn sagde bl.a.: ”Vi har sædvanen tro evalueret vores arbejde i bestyrelsen for året, der gik, og
resultatet var og er rigtig godt, faktisk kunne det næsten ikke blive bedre. Dvs., - det ligner de foregående
år. Evalueringen er som sådan ikke en objektiv vurdering, men en vurdering, hvor der svares individuelt på,
om vi bl.a. har nået det, vi har sat os for i starten af året, - om sagerne er behandlet ordentlig, - om
bestyrelsen arbejder godt sammen, - om alle kan komme til orde og give sin mening til kende osv.
Jeg er rigtig glad for og tilfreds med, at alle i bestyrelsen enige om, at det kører, som det skal. Måske skal
overliggeren hæves, sidder der nok en og tænker, og svaret kunne sagtens blive et ja.
Økonomien ser rigtig fornuftig ud. Som udgangspunkt lander vi som minimum på det budgetterede resultat
og med lidt realistisk optimisme, bliver resultatet nok også en smule bedre end budget.
Vi har også evalueret vores skolekredsmøde i april. Op til dette møde lavede vi, som I sikkert ved, en lille
brugerundersøgelse, og de ting vi har kunnet ændre på i forhold til de tilbagemeldinger vi fik, har vi gjort.
Det var bl.a.
-

Overordnet mere involvering og 2-vejs kommunikation – og her kører vi videre af det spor fra
sidst, hvor vi efter Hans Myhrmann og undertegnedes beretning, har en spørgerunde, som ikke
behøver at være til beretningerne, men alt hvad man evt. måtte have på hjerte.

-

Uoverskuelig valgstruktur – I år har vi medsendt en visualisering, som gerne skulle være med til at
give overblik over, hvorledes der vælges til bestyrelsen.

-

Vi skal have valg senere i aften, og omkring valg var der nogle af tilbagemeldingerne, der gik på, at
man synes, det måske var givet på forhånd.
Det har som udgangspunkt ikke været tilsigtet og jeg synes heller ikke det har været tilfældet, men
vi startede for flere møder siden med at opfordre de, der måske kunne tænke sig at stille op, til at
kontakte mig for at få lidt at vide omkring bestyrelsesarbejdet. Det er der nogen, der gjorde sidst og
også i år. Det udelukker selvfølgelig ikke, at man stadig kan opstille direkte på valgaftenen, og da vi
skal have flere nye bestyrelsesmedlemmer valgt ind i aften, vil jeg gerne opfordre til, at de, der har
lyst og som mener, de har noget at byde ind med, lader sig opstille.
Hertil kan jeg sige, at det meget gerne må være personer med økonomiindsigt og næsten vigtigst af
alt nogen, som brænder for at involvere sig i skolens overordnede arbejde.

-

Den sidste overskrift fra den lille brugerundersøgeles var, at man gerne ville have flere indlægs/foredragsholdere og ud over, at vi i aften har et indlæg fra formanden for Realskolens Venner, så

kommer der til forårsmødet et foredrag med Thomas Mygind, som jeg er sikker på I godt kan glæde
jer til.
Målet med undersøgelsen har været at få bedre møder, og i det hele taget få niveau og indhold op på
en lidt ”større remskive”, men selvfølgelig stadig med respekt for den vedtægtsbestemte dagsorden,
som skal følges.
Det synes jeg, vi er nået i mål med nu ved hjælp af forholdsvis små ændringer, og det udgangspunkt vil
vi fremover køre videre med. Så hermed foreløbig slut på den lille modernisering af
skolekredsmøderne, dog således at man ikke skal holde sig tilbage, hvis man har eller får gode ideer til
noget fremover.
Orientering: som det nok de fleste bekendt, har vi har stoppet samarbejdet med skolens ene
direktionsmedlem, Ann Taul Andersen. Der er der orienteret om via intra, og skolens
samarbejdspartnere er ligeledes orienteret. Ann havde sidste dag på skolen den 12. september.
Til slut en tak til alle bestyrelsesmedlemmer for igen at have leveret en flot indsats og en tak til Hans
Myhrmann og hans ledelsesteam for et rigtig godt samarbejde.
-Hans Myhrmann:
Den gode/suveræne start.
Igen i år har vi haft en rigtig fin start på skoleåret. Medarbejderne mødte ugen før eleverne og var rigtig
klar, da eleverne mødte frem.
Elevtallet: 1196 – godt 25 elever i snit. Starten var igen i år med fokus på trivsel. Ca. hver tredje elev er
ny, det er spændende og udfordrende.
Forældremøderne i overbygningen havde fokus på uddannelsesparathed. Mobning og deling af digitale
billeder var også et vigtigt tema, og det fylder ganske meget. En vigtig appel til forældrene: I skal – vi
skal passe på jeres børn… Også når vi taler om mobiletelefon – computer eller lignende.
Vi er godt i gang med at optage elever til næste år. Det er børnehaveklasserne, vi er begyndt med, og
de er fyldt op.
Strategi: Den kommer I til at høre meget mere om i de kommende 7 år. En ambitiøs plan. Af de
forskellige mål og temaer blev nævnt: Bring your own device fra 4. klasse. En ny klassestruktur med
otte. 7. klasser (hvor de fem er nye) og en enkelt ny 8. klasse. På den lange bane skal vi bl.a. arbejde
med dokumentation af undervisningseffekt. Vi skal nemlig undervise på den måde, som giver den
bedste effekt og det største udbytte. Vi vil nemlig have, at vores børn bliver så dygtige som muligt. 10.
klasses fremtid blev også berørt.
Områder udefra.. Stramning af tilsyn,- flygtninge, - FN´s Børnekonvention var emner, men specielt
Cepos og undersøgelse af undervisningseffekt blev omtalt. Vi ligger her på en positiv score fra 0,5 til
0,7 point hvert år fra 2010 og til i dag, ”og det er faktisk ret godt”, når vi ser på antal af elever og
kontinuitet.
Mediepresset på de frie skoler fik også et par ord med på vejen. De to skoleformer har brug hinanden.
Og det er ikke en hemmelighed, at vi driver en både billigere og bedre skole.

Området ved skrænten: Træerne har det skidt, og de bliver nu fældet/skåret ned i uge 42. Her vil vi lave
en legeplads/værested for de lidt ældre elever, men der er indbyggede udfordringer bl.a. i forhold til
kommunen, vi skal have løst først.
2 spændende foredrag er på vej:
Anne E. Knudsen – ”Sårbare unge” – 27. oktober 2016
Thomas Mygind – ”Få det bedste ud af det meste” - 27. april 2017.
HM sluttede med at rette en tak til bestyrelse, lærere og forældre.
-Anne Wolthers, som er formand for Realskolens Venner, fortalte lidt om, hvad arbejdet går ud på: En
35 år gammel forening. Formålet er at støtte økonomisk trængte familier i forhold til ekskursioner,
rejser m.m. Ud over støttearbejdet, bidrager foreningen med 8 repræsentanter og 3
bestyrelsesmedlemmer.
Foreningen vil gerne have flere medlemmer. Der er derfor bl.a. udskrevet en videokonkurrence blandt
9. klasserne med det formål.
Alle skolens bruger kan søge støtte. Mere specifikt kan man læse mere om dette på
http://randersrealskole.dk/info/realskolens-venner/

Herefter gennemgik HM valgprocessen
Valg fra forældrekredsen.
Opstillet:
Lars Ørnfelt Jensen valgt
Rene Ladefoged suppleant
Valg fra Repræsentantskabet
Christian Bjørn genvalgt
Rene Ladefoged nyvalgt
Marie Kinly nyvalgt
Betina Redder 1. suppleant
Lars Hartved 2. suppleant.
Fra Realskolens Venner
Charlotte Leth blev valgt
Repræsentantskabsformanden – Henrik Thuren blev genvalgt
Således hørt – således skrevet
Lars Bang

