
 

Ledelsen på Randers Realskole 13. januar 2017 

 

Organisationsændring på Randers Realskole:  
Christian Møller bliver udviklings- og souschef. 

Med virkning fra 1. februar 2017 indgår Christian Møller i direktionen på Randers Realskole som 
udviklings- og souschef. En hovedopgave bliver i samarbejde med den øvrige ledelsesgruppe at 
sikre fortsat fremdrift og gennemførelse af skolens ambitiøse ”Strategi 2023”. 

Udnævnelsen skal ses som en naturlig del af det hidtidige arbejde med strategiplanen, der bl.a. 
indeholder løbende kompetenceudvikling samt en decentralisering og uddelegering af mange 
centrale opgaver til afdelingslederne. Denne proces har afdelingslederne taget rigtigt godt imod, og 
dermed er der skabt et stærkt ledelsesfundament, der gør, at vi kan rekruttere en udviklings- og 
souschef internt.  

Ledelsen trækker på samme hammel 
På en skole med 1.200 elever og 120 medarbejdere er der dagligt rigtigt mange forhold, der skal tages 
hånd om, og vi har siden efteråret 2016 arbejdet målrettet med at skabe den velfungerende 
ledelsesgruppe, der nu er resultatet. Mange ansvarsområder, der tidligere var centrale, er 
afdelingslederne nu direkte ansvarlige for, og udover daglige driftsopgaver er der også tale om 
strategiske områder relateret til vores strategiplan. 

Direkte personaleansvar 
Afdelingslederne har udover nye arbejdsområder fået præciseret deres direkte personaleansvar: 
Marlene Bjørn har således ansvar for kontor og administration; Jan Frederiksen for SFO, førskole og 0. 
klasse; Susanne Ørsted for 1.-6. klasse; Lars Bang for 7.-8. klasse og Kim Poulsen for 9.-10. klasse. En 
nærmere præsentation af ledelsesgruppen og dens ansvarsområder findes på skolens hjemmeside.   

Afdelingsledernes vilje og evne til at påtage sig disse nye ansvarsområder har været helt afgørende 
for, at organisationen nu er helt på plads og i fulde omdrejninger, og at vi derfor kan ansætte en 
intern person, Christian Møller, som udviklings- og souschef.  

Christian er skolens (og Camillas) mand 
Christian har været på skolen i 19 år, og han har i den periode været med omkring rigtigt mange 
projekter. Igennem adskillige år har han været med i udviklingen af konceptet for vores 10. klasser, og 
han har i den forbindelse været en vigtig figur i samarbejdet med Tradium. Han er dog nok bedst 
kendt for sit arbejde som leder af Randers ElitesportsCollege, der i sin tid startede i forbindelse med 



etablering af de såkaldte håndbold- og fodboldlinjer på Randers Realskole samt Team Danmark-
samarbejdet. De sidste 8 år har Christian været en del af skolens ledelse. Christian bor i Stevnstrup, er 
gift med Camilla Bruun og far til 3 børn. 

Selv udtaler Christian: ”Der er ingen tvivl om, at jeg har Randers Realskole i blodet, og det er en 
virksomhed, der betyder ekstremt meget for mig. Derfor var jeg heller ikke i tvivl om, hvorvidt jeg 
skulle påtage mig opgaven, som jeg glæder mig rigtigt meget til. Jeg ser frem til fortsat tæt 
samarbejde med skolens mange engagerede medarbejdere, ligesom jeg har stor tillid til samarbejdet 
med skolens samlede ledelsesgruppe, som jeg jo har et indgående kendskab til efter mange års 
samarbejde. Personligt tror jeg på ”det lange seje træk”, når det handler om Randers Realskole og 
skolens udvikling. Det kan lyde konservativt eller gammeldags, men respekt for næsten 150 års 
skolehistorie er vigtig for strategien på Randers Realskole”. 

Ny udviklingschef i parløb med skolelederen 
Arbejdsopgaverne for den nye udviklingschef omfatter bl.a. daglig ledelse og driftsopgaver i 
samarbejde med skoleleder Hans Myhrmann og den øvrige ledelsesgruppe. Den specielle vægtning i 
jobbet ligger dog på udviklingssiden, hvor Christian i et parløb med Hans Myhrmann bl.a. bliver 
ansvarlig for centrale udviklingspunkter i ”Strategi 2023” samt markedsføring og kommunikation. 
Endelig vil Christian også forblive overordnet ansvarlig for ElitesportsCollege og have direkte 
personaleansvar for bl.a. skolens kreative afdelinger som værksted og musik. 

”Med vores ambitiøse strategiplan in mente har vi med Christian en person, der har mange års 
skoleerfaring kombineret med et meget veludviklet netværk blandt kommunale og 
uddannelsesmæssige institutioner samt skolens mange samarbejdspartnere” siger skoleleder Hans 
Myhrmann og fortsætter: ”…og når han så også har et stort drive og vilje til at gennemføre tanker og 
planer samt en humoristisk og meget ligefrem måde at omgås andre mennesker på, så er vi ret sikre 
på, at vi har valgt den rigtige person til jobbet”. 

Ny medarbejder til Randers ElitesportsCollege 
Christian Møller fortsætter som øverste ansvarlige for ElitesportsCollege, herunder samarbejdet med 
Tradium, men til at varetage mange af de daglige driftsopgaver har Randers Realskole i samarbejde 
med Tradium ansat Mathias Bak Andersen som ny koordinator i ElitesportsCollege.  

Christian Møller uddyber: ”I Mathias har vi fundet den helt rette mand til at hjælpe os med Randers 
ElitesportsCollege. Det gælder både på det sportslige, det faglige og det menneskelige plan. Mathias 
er en ung lærer og træner, der er "opdraget og opvokset" i vores elitemiljø, og vi ser frem til 
samarbejdet med endnu en engageret og ambitiøs kollega, der helt sikkert har både energi og 
kompetencer til at være med til at udvikle vores koncept fremadrettet”. 



Fortsat fokus på udvikling 
En jobbeskrivelse som udviklingschef er ret unik i skolesammenhæng, men det er ikke en nyopfundet 
stillingsbetegnelse på Randers Realskole. Med baggrund i skolens tradition for udvikling og ønsket om 
fortsat fokus på at geare skolen til fremtiden, fortsat at udvikle skolen som et naturligt skolevalg i 
Randers-området og samarbejdspartner i skole- og læringsmæssige relationer, blev nuværende 
skoleleder Hans Myhrmann i 2009 udnævnt som den første udviklingschef på skolen. Når Christian 
Møller nu tiltræder som udviklingschef er det bl.a. netop for også fremover at samle og dermed 
fokusere indsatsen for konstant og fortsat udvikling af skolens kompetencer og potentialer inden for 
undervisning – formidling af viden og læring – men også identificering og modning af mange andre 
forretningsområder, som skolen har potentiale til. 

Tilfreds bestyrelse 
Bestyrelsesformand Christian Bjørn udtrykker på bestyrelsens vegne tilfredshed med den 
organisatoriske ændring: ”Når vi ikke har ledt efter en traditionel souschef, er det med afsæt i, at den 
eksisterende ledelsesgruppe nu er en stærkt sammenspillet trup med kompetencer, der gør 
”normale” souschef/viceinspektør-funktioner mindre afgørende at tilføre organisationen. Vi har 
vægtet det højere at have skarpt fokus på fortsat at udvikle skolen til det ypperste inden for 
formidling af læring og viden i grundskoleregi. Det er et meget bredt felt, der både handler om de 
undervisningsmæssige principper, skolen som arbejdsplads, arbejds- og samarbejdsformer, 
netværksrelationer i mere bred forstand og andre områder, vi måske ikke har kendskab til endnu. 
Man kan sige, at en del af jobbet er at afsøge nogle af de muligheder, vi ikke kender endnu, og til det 
formål har valget af Christian Møller ligget lige for, idet Christian er kendt som en rigtig ildsjæl, der har 
handlekraft og samtidig et stort netværk” slutter Christian Bjørn. 

----------- 

For spørgsmål eller yderligere information se evt. www.randersrealskole.dk  
eller kontakt skoleleder Hans Myhrmann eller udviklings- og souschef Christian Møller, tlf. 8712 3230 

 


