
Skolekredsmøde den 26.9.17 
Sang: Septembers himmel. 

Valg af dirigent: Henrik Thuren blev valgt 

Beretning ved formand – Christian Bjørn 

Christian Bjørn kom bl.a. ind på:  
Bestyrelsens arbejde siden sidst er kendetegnet af den korte periode, da der kun har været afholdt 2 
bestyrelsesmøder siden forårsmødet. Årets arbejde i bestyrelsen er evalueret, og det kan igen 
konstateres, at målene er nået. Ud over de vanlige punkter som økonomi, opfølgning, budget, 
regnskab mv., har overskriften også været implementering af ny strategi og en ny plan for skolens 
drift og vækst over de næste år.  

Bestyrelsen følger implementeringen og får løbende en opfølgning fra direktionen i forholdt til, 
hvor langt man er i forløbet i relation til den tidsplan der er lavet, og det kører fortsat efter planen.  

Det årlige bestyrelsesseminar er planlagt, og her kommer der til at ske noget nyt: 
Bestyrelsesformanden har taget en bestyrelsesuddannelse. Det er også meldt ud i en 
pressemeddelelse på skolens hjemmeside lige inden sommerferien.  
At vælge en bestyrelsesuddannelse udtrykker på sin egen måde det ønske, der er hele vejen 
”omkring bordet” - nemlig at kunne drive skolen professionelt. Bestyrelsen og bestyrelsesarbejdet 
køres professionelt / forretningsmæssigt, men ved at få bragt mere viden ind i bestyrelsen netop 
omkring professionelt bestyrelsesarbejde, sikres en endnu bedre struktur på det, der laves og ikke 
mindst sikrer det et forventningsafstemt forhold til både de enkelte bestyrelsesmedlemmer og 
forholdet mellem bestyrelsen og direktionen.  

Bestyrelsesformandens eksamensopgave blev en skriftlig synopse på 21 sider, som efterfølgende 
skulle forsvares. Opgaven er lavet med udgangspunkt i nogle af de konkrete opgaver, som skal 
udvikles og implementeres i skolens bestyrelse. Det er derfor besluttet, at opgavens indhold og 
temaer danner grundlag for arbejdet på det kommende bestyrelsesseminar i januar. Målet er at få 
implementeret det, der hedder en bestyrelsesaftale og en direktionsinstruks. Begge dele er 
elementer, som ikke tidligere har været anvendt i bestyrelsen.  

Bestyrelsesaftalen beskriver forholdet mellem bestyrelsen og det enkelte bestyrelsesmedlem. Hvad 
forventer man med henblik på indsats, arbejde, mv. Hvad betyder det, og hvilke konsekvenser har 
det, hvis man lader sig vælge til økonomiudvalget, forretningsudvalget, formand, mv. Med andre 
ord er der tale om en generel forventningsafstemning. 

 

Direktionsinstruksen beskriver forholdet mellem direktion og bestyrelse, hvor der primært tænkes 
på spilleregler, kommandoveje (er det eksempelvis god skik, at det enkelte bestyrelsesmedlem tager 



kontakt til et medlem af direktionen direkte, eller går man gennem bestyrelsesformanden?) Hvad er 
forventningerne til direktionen i forhold til bestyrelsesmøderne, budget og økonomiopfølgning, etc. 
Igen er der tale om en forventningsafstemning, så man sikrer, at man ikke specielt som nyt 
bestyrelsesmedlem og ny formand skal famle sig frem i bedste mening, men med risiko for at 
håndtere tingene uhensigtsmæssig eller direkte forkert.  

Endelig og ikke mindst justeres bestyrelsens forretningsorden, som der allerede er lavet et udkast 
til, og som i samme forbindelse trænger til en modernisering. Forretningsordnen er det dokument, 
som kort beskriver bestyrelsens forståelse af arbejde og opgaver i forhold til vedtægterne. 
Eksempelvis beskrives antallet af møder, - hvordan bestyrelsen konstituerer sig, - hvilke 
ansvarsområder der findes, - hvad der er af tegningsregler osv. Og endelig findes der også et par 
praktiske ting som alder og åremål i forhold til, hvor længe man må sidde i bestyrelsen. Man kunne 
således også kalde forretningsordenen for bestyrelsens ”spilleregler”. 
Målet er helt overordnet, at det skal være nemt at komme ind og levere et stykke arbejde i 
bestyrelsen, og at det skal gøre det nemmere for både direktion og formand at arbejde sammen. 
Forkortet kunne det kaldes ”en fremtidssikring” af bestyrelsesarbejdet på skolen. 

I forhold til det kommende bestyrelsesvalg anbefales genvalg, i det det på ingen måde må 
misforstås derhen, at andre interesserede ikke er velkomne. Det er de naturligvis.  

Christian Bjørn rundede sin beretning af ved, ”med et glimt i øjet” at sammenligne skolen og 
bestyrelsen med et skib, som sejler det for fulde sejl. Der er fuld proviant i lasten, der skydes en 
rigtig god fart, og besætningsmedlemmerne har nogenlunde kontrol over tingene. Endelig takkede 
han bestyrelsen for en god indsats og benyttede også lejligheden til at takke både direktion og 
ledelse for et rigtig godt samarbejde, nøjagtig som det plejer at være.  

 

Skoleleder, Hans Myhrmann: 

Hans Myhrmann kom bl.a. ind på:  
God opstart:  
Lærerne begyndte som bekendt ugen før eleverne, så alle var rigtig klar til skolestart. Personalet 
arbejder pt. med den professionelle samtale. Det handler bl.a. om at kunne blive på sin egen 
banehalvdel og alligevel få sagt, hvad der er vigtigt, ikke kun til elever og forældre, men også i 
forhold til kolleger.  
 

400 nye elever begyndte ved skolestart på skolen. Hver 3. elev er således ny. Det kræver, at vi alle 
er opmærksomme. Trivsel er fortsat det absolut vigtigste. Jo, vi er en faglig skole, men vi vurderer 
god trivsel som forudsætning for at kunne indlære. Også af den grund bruges de første dage på 
trivsel.     



5. september er jo den frie skoles ”store tælledag”. Her var vi 1198 elever, - 165 elever i 10. klasse. 
598 piger og 600 drenge. 190 elever i SFO. Samlet 945 familier. 1071 elever kommer fra Randers 
kommune og 127 elever fra andre kommuner.  

Strategien fylder meget i hverdagen: Det handler om fastholdelse, intensivering og udvikling af 
vore tiltag på skolen. Det omhandler alt fra faglige og sociale tiltag for at sikre, at såvel vores 
ansatte som vores elever har den mest optimale arbejdsplads, hvor sundhed og trivsel er i højsædet. 
Ellers handler det også om: Opgradering af it – sikkert beredskab med nye servere, optimering af 
trådløst net m.v. Bring your own device fra 4. klasse, som nu også er en realitet.  
Vi har indført medborgerskab i 1. og 2. klasse, hvor vi bl.a. taler om etiske og kulturelle 
spilleregler.  
Vi har indført en ny klassestruktur specielt i 7. og 8. klasse, hvor vi har ændret i optaget af klasser 
på de to årgange.  
Vi har udarbejdet en samlet vedligeholdelsesplan, der forhåbentlig sikrer, at vi er på forkant med en 
velfungerende og optimeret fysisk ramme.  
Vi har udvikling af faglige camps /”bootcamps”, hvor der er fokus på intensive fagforløb i 
samarbejde med de gymnasiale ungdomsuddannelser i byen, og endelig arbejder vi med 
”Facebook” på skolen (omtales senere). 

Områder udefra:  
Børnekonventionen og udskrivning af elever. Der er nye og skærpede krav i forhold til 
elevinddragelse, men så er det glædeligt at kunne fortælle, at vi også på dette område er på forkant. 
Mediernes konstante pres på vores skoleform betyder, at vi hele tiden skal ”stå på tæer” for at levere 
den rigtige vare. Kommunalvalget kommer også på sin egen måde til at betyde pres på vores 
skoleform. Nogle politikere vil sige, at vi ”stjæler” eleverne. Det er naturligvis ikke rigtigt, men den 
korte udgave er, at vi skal kunne, og vi kan drive skole på en anden måde end kommunerne, og 
ambitionen er, at vi samtidig skal være mindst lige så gode som dem. Og det tror vi på, at vi kan, 
sagde Hans Myhrmann med et glimt i øjet.  
Koblingsprocenten blev også berørt. Den har været stigende, og det er kun godt og rimeligt, for vi 
var kommet for langt ned. Til gengæld finder vi, at de nuværende 75 % er passende, og procenten 
bør således ikke hæves yderligere, da vores frihedsgrader er og bliver det centrale for vores 
skoleform.   

Status på skrænten:  
De syge træer er nu skåret til. Nu skal vi til at lave lære-, lege- og aktivitetssted. Planen er en amfi- 
scene med både lyd og lys. Vi kunne godt tænke os at lave et aktivitets- og værested ikke kun for 
vores elever, men også for aktive unge og måske ældre i hele Randers til brug, når skolen er lukket. 
Byggetilladelsen er nu i hus, så vi håber at kunne gå i gang i efterårsferien. 800 m3 jord skal fjernes.    

Beredskabsplan:  
Vi har en rigtig god og velfungerende plan, som sikrer, at vi kan evakuere på en både sikker og tryg 
måde. Vores nye alarm, ringe- overvågnings og samtaleanlæg blev gennemgået og italesat.    



Hans Myhrmann sluttede af med at udtrykke en stor tak til forældre, personale, bestyrelse samt den 
øvrige ledelse.  

Kost/ernæringsvejledning ved Anne Baden Bertelsen (ABB) PBA i ernæring og sundhed: 

Det startede med et praktikforløb på skolen, som indebar en række samtaler med sportsudøvere. 
Pilotprojektet løb fra oktober til januar. Det handlede dengang om mange forskellige ting som 
vægttab, vægtøgning, kræsenhed, præstationsfremme med mere. Fra august er ABB nu lærer i 
idræt, sundhed og talenttræning og yder stadig ernæringssamtaler. Fremtiden byder på fokus på 
indskolingselever, der bl.a. omhandler oplæg til forældre, hvor det kan handle om madpakke, 
kræsenhed, sunde vaner i barndommen samt et intensiveret samarbejde med sundhedsplejersken. 

Sociale medier på Randers Realskole: Christian Møller 

Christian Møller fortalte om Randers Realskole Youtube-kanal med spændende små 
videosekvenser, der retter sig både i forhold til det faglige, men som også tegner et fint og nuanceret 
billede af det trivselsarbejde, der laves.  
Vi har lavet en spændende Facebook-politik sammen med firmaet INFO-serv, som vi bruger på 
dette område. FB er et interessant medie at bruge til at vise sider af skolen, som vi ellers ville have 
svært ved at komme ud med. Der er imidlertid også mange faldgruber i en sådan platform, af den 
grund er vi bestemt heller ikke ”first movere” på dette område. Vi analyserer her andres erfaringer, 
og så bruger vi det, som giver mening for os, sagde Christian Møller. 

Valg:  

Valg til Forældrekredsen: (Der vælges et medlem) 
Flemming Olsen er på valg og genopstiller. (siddet i bestyrelsen i 4 år. Dreng i 9. klasse. Driver 
Jysk Vin.)  
Martin Schlägerberger: 47 år – datter i 7.C. Sælger it.    

Flemming Olsen blev valgt. 

Klasserepræsentantvalg: (Der vælges i år et medlem) 
Dorthe Østerbye er på valg og genopstiller (mor til 2 – advokat og medejer af Grønbæk og Huse). 
Martin Schlägerberger stiller op.  

Dorthe Østerby blev valgt. 
Martin Schlägerberger vælges som suppleant. 

Valg af repræsentantskabsformand:  
Henrik Thuren genopstiller.  
Martin Sch. stiller op. 

Henrik Thuren blev valgt. 

 



Realskolen Venner: (To medlemmer vælges) 
Erik Grave genvælges, og Anne Wolthers vælges.  

 

Evt.  
Spørgsmål: Ture ud i af huset i den første periode giver vikarer. Kan det ændres? Hans M: Det er et 
bevidst valg, vi afvikler turene der, så de berører skoleåret så lidt som muligt. 

Kommentar: Ros for 10. klasses tur. Det giver sammenhold, som klassen kan bruge. 

 

Således hørt – således skrevet 

Lars Bang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


