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Beretning om skolen – v. bestyrelsesformand Christian Bjørn 

Christian Bjørn Indledte med at fortælle, at beretningen denne gang spænder over 2 perioder, idet der ikke 
blev afholdt skolekredsmøde i foråret grundet Corona.  

I forhold til indhold på bestyrelsesmøderne hen over året kan det konstateres, at ud over at 
bestyrelsesmøderne har været afholdt i god ro og orden, så er der rigtig godt styr på følgende 
hovedområder: 

Skolens overordnede strategi. Det er med udgangspunkt i skolens seneste strategiplan, at fremdriften af 
skolen tager afsæt, og vi følger planen og opdateres løbende i forhold til, hvor langt vi er nået.  

I forhold til årets økonomi har vi arbejdet seriøst, som vi plejer, og vi har fået sammensat et fornuftigt 
budget, som har resulteret i et mindst lige så fornuftigt regnskab. Der er penge på kontoen, og driften af 
skolen kører overordentlig godt.  

Når der er styr på strategi og økonomi, er der basis for at arbejde og udvikle på mange spændende områder 
– så som div. CSR projekter, De 17 verdensmål mv., som også har været på årets program.  

Corona har selvfølgelig været en del af hele programmet det sidste halve år, og fremdriften i fx 
strategiplanen må selvfølgelig tilpasses, når der kommer noget så alvorligt som Corona, som der skal 
handles på her og nu, og som ikke lige kun har varet en uge eller to. Jeg vil gerne i forhold til Corona nævne, 
at skolen og dens personale har ydet en kæmpe indsats og tacklet det hele super flot.  
Over 1300 elever og 130 ansatte, som i fællesskab har fået det hele til at fungere. Det er det, jeg vil kalde et 
godt stykke arbejde. Ingen er smittet – endnu… og det er ikke for at være sortseer, men selv med alle 
tænkelige forholdsregler tror jeg, at skolens matematiklærere vil give mig ret i, at det i forhold til en 
sandsynlighedsberegning kun er et spørgsmål om tid, inden der vil være et smittetilfælde her på skolen, 
men lad os krydse fingre for at vi kan forblive heldige.  
 

Til gengæld vil jeg gerne sige, alt det der kan styres, er der styr på. Skolen fremstår her i 2020 i en 
fantastisk form. Det gælder bygninger, det gælder læring, og det gælder personale. Efter at de nye gamle 
bygninger på den anden side er blevet færdige og taget i brug inkl. masser af yderligere modernisering i de 
bestående bygninger, fremtræder skolen i fysiske topform.  
Det store ”væreområde” foran skolen med kunstgræs, skulpturer og belysning hilser alle, der kommer til 
skolen, velkommen, og ingen er i tvivl om, at her er der styr på tingene.  
Mens alt omkring bygninger har stået på, er man ikke gået ned i gear i forhold til læring og udvikling af 
personale, og rigtig mange dygtige personer søger, når Randes Realskole skal udvide medarbejderstaben, 
og det er vigtigt og fortsat helt centralt at kunne tiltrække det rigtige personale og de rette kompetencer.  



Økonomien, som jo er en af bestyrelsens vigtigste roller, er også i topform. Flere års solide overskud har 
været medvirkende til, at skolen har kunnet gøre rigtig mange ting, som ikke havde været muligt uden en 
god økonomi. Dernæst giver det ro på bagsmækken, når forskellige skiftende regeringer rasler med 
sablerne omkring reduktion af tilskud og dispositionsbegrænsninger.  

Randers Realskole er en af byens større arbejdspladser og et omdrejningspunkt for rigtig mange familier. 
Derfor er det også et kæmpe ansvar, der hviler på både direktion og bestyrelse i forhold til at holde skibet 
på rette kurs – herunder også den økonomiske rette kurs. Jeg vil afslutte økonomipunktet med den 
glædelige konstatering, at Randers Realskole som virksomhed er kommet op i en af de tungere klasser i 
forhold til de solide overskud, der præsteres – specielt de senere år. 

Overskuddet skal ikke stå og samle støv i banken, og derfor sørges der også for, at pengene hele tiden 
investeres i skolen til gavn og glæde for alle i og omkring den. Så ikke bare en virksomhed med overskud, 
men skole og virksomhed med overskud til gavn for alle 

Min beretning er nu snart færdig, og det er jeg også – altså ikke færdig som i færdig, men færdig med at 
være bestyrelsesformand for Randers Realskole. Jeg har siddet i bestyrelsen i 14 år og de sidste 8 år som 
formand. Derfor meldte jeg ud for ca. halvanden år siden, at denne valgperiode blev min sidste.  
Randers Realskole er kendt for udvikling, og det skal gælde overalt – også i bestyrelsen. Selvfølgelig er 
kontinuitet også vigtig i en bestyrelse som vores, men der skal også nyt blod til en gang imellem, og det 
kommer der nu. Vi har haft god tid til at forberede et generationsskifte, men selvfølgelig med respekt for 
den demokratiske proces vi omgiver os med i forhold hertil.  
Jeg er glad for og tryg ved, at en enig bestyrelse har bakket op om nuværende bestyrelsesmedlem Dorthe 
Østerby som ny formand for bestyrelsen. Der skal selvfølgelig ske en konstituering efter dette møde, men 
jeg håber, at jeg herefter kan ønske Dorthe tillykke med valget. 

Jeg vil gerne som tidligere år takke mine bestyrelseskolleger for en god indsats, men denne gang vil jeg 
tilføje et held og lykke med det fremtidige arbejde. Det samme vil jeg gøre til direktion og ledelse og 
specielt en stor tak til dig Hans for den formidable indsats, du yder skolen og har gjort i mange år.  

Jeg vil også sige til dem, der i sin tid og gennem årene har været så letsindige at stemme på mig, - tak for 
den store opbakning og deltagelse, I udviser som forældre på skolen. 

Det har været spændende at være med, og det har været fantastisk at være omgivet af så dedikerede 
mennesker i både bestyrelse, direktion og hele det øvrige personale på skolen”.  

Christian Bjørn sluttede af med at ønske skolen og bestyrelsen held og lykke med det fortsatte arbejde.   

 

 

 

Beretning om skolen – v. skolebestyrer Hans Myhrmann 

Hans Myhrmann indledte med at takke forældrene for en helt enestående opbakning, som vi er super glade 
for, men også ydmyge i forhold til.  

Herefter blev skolestarten berørt, hvor budskaber er, at der er udsolgt på alle hylder og i alle 53. klasser. Et 
flot fundament for årets arbejde.  
En lille sjov detalje omkring elever er, at der i år er flere drenge end piger. Det plejer at være omvendt.  



CSR-området blev en central del af i oplægget. Alt, hvad vi laver på skolen i forhold til udvikling, skal ske i 
samarbejde og skal der foruden have et CSR-og bæredygtighedsperspektiv, gentog Hans Myhrmann flere 
gange.  
Vi skal som skole også evaluere vores egen praksis, og denne evaluering har i år også været med afsæt i CSR 
og skolens samfundsansvar.  

Et enkelt projekt, nemlig ordblinde i overgange, fik også en del ord med på vejen. Her er vi stolte af vores 
indsats, som sikrer, at elever med ordblindeudfordringer ikke tabes i deres videre ungdomsuddannelse. 
Netop indsatsen på ordblindeområdet har dannet ”skole” for et nyt byprojekt med kommunens 
grundskoler og alle ungdomsuddannelser, og hvor borgmesteren som protektor signalerer den alvor og 
seriøsitet, som dette forpligtende samarbejde indebærer.  

Endelig blev innovation berørt. ”Når vi taler innovation, kobler vi dannelse på, for på den måde er vi med til 
at løfte et samfundsansvar”, slog Hans Myhrmann fast.  

Herefter blev Corona-situationen berørt, hvor budskabet er, at vi her har fået en ”gæst”, som vi kommer til 
at leve med i sikkert længere tid. Vi har været heldige ind til nu, sagde Hans Myhrmann, men det skal ikke 
få os til at slække på de initiativer, som vi dagligt håndterer for at passe på.  
Der blev udtalt stor ros til lærerpersonalet for at omstille til virtuel undervisning lynhurtigt – og stor ros til 
servicepersonalet for at have stor fokus på at sikre, at smittespredningen på skolen gøres så besværlig som 
muligt.  

Sundhed er en del af vores strategiplan, og det kommer eleverne til at mærke på sigt. Først smager vi 
imidlertid selv vores medicin, fortalte Hans Myhrmann. Personalet er gået forrest, og via et samarbejde 
med FysioDanmark har alle medarbejdere fået lavet en sundhedsprofil, som sætter hver enkelt i stand til at 
vælge deres egen vej til et sundere liv. Samtidig blev der orienteret om de mange forskellige initiativer og 
tiltag, som medarbejderne er med til at organisere for netop sammen at forholde os til trivsel og sundhed. 

Hans Myhrmann sluttede, som han begyndte, med at takke forældrene endnu en gang, hvorefter der også 
blev plads til at takke Christian Bjørn for en enestående indsats for skolen.     

 

Kurt Ernst – skolens tilsynsførende 

Herefter blev det Kurt Ernst, der som tilsynsførende fortalte om, hvad arbejdet indbefatter.  

Han kom bl.a. ind på, at opgaven i virkeligheden handler om ”at se til at alt går for sig på den rigtige måde”. 
Og det gør det, slog han fast flere gange. Der er i øvrigt forskel på at se på og se til, hvor det sidste er 
involverende, hvad der jo netop kendetegner en pædagogisk proces. Herefter causerede han over 
vigtigheden af at give eleverne lyst og mulighed – noget, som er et særkende for Randers Realskole.  

Det er normalt god skik ikke at fremhæve nogen frem for andre, men her gjorde Kurt Ernst en undtagelse, 
idet han under sin gennemgang af ”ordblindeindsatsen” roste Mette Søndergaard og Line Degn for at have 
sat sig i spidsen for et særligt område – for særligt udsatte. En indsats, de i øvrigt også har modtaget Notas 
pris for at have gjort.  

På skolens hjemmeside kan man se, hvad der er skolens undervisningsmæssige intention, og som 
tilsynsførende er det opgaven at sikre, at man når i mål med, hvad man skriver. Og det gør Randers 
Realskole. En lidt speciel pointe blev her trukket frem, idet Kurt Ernst gjorde en del ud af at fortælle, at et 



særligt fokus på Randers Realskole handler om at arbejde med, hvordan man kan gøre det endnu bedre. 
Det fokus har skolen, idet den har et klart strategi- og udviklingsarbejde.  

En konkret opgave for en tilsynsførende er at lave en detaljeret tilsynserklæring. Den ligger på 
hjemmesiden og er forældrenes skriftlige garanti for, at skolen holder, hvad den lover. ”Jeg har kun mødt 
venlige og engagerede elever, samt dygtige og kompetente lærere – og alle har været særdeles 
undervisningsparate.”  

Som afrunding tog Kurt Ernst os med på en rejse via Hans Roslings bog ”Factfulness”, som bl.a. handler om 
at give håb til nuværende og kommende generationer, hvis man husker at se på de positive resultater, som 
der trods massive kriser er masser af.  
Den gode undervisning handler om at se på det, der virker og positivt justere det, så man med det som 
energi og ballast har både lyst og kræfter til at blive klogere    

 

Præsentation af den siddende bestyrelse 

Lars Ørnfeldt Jensen (på valg), Forældrekredsen 

Christian Moestrup, Forældrekredsen 

Bettina Redder (på valg), Klasserepræsentantskabet 

Martin Schlägelberger (på valg), Klasserepræsentantskabet 

Tina Mariager, Klasserepræsentantskabet 

Christian Adriansen, Klasserepræsentantskabet 

Christian Bjørn (på valg), Realskolens Venner 

Flemming Olsen, Realskolens Venner 

Dorthe Østerby, Realskolens Venner 

 

Kaffe 

Forældrekredsen (som også klasserepræsentanterne tilhører) vælger bestyrelsesmedlem. Der skal vælges 
1 medlem. Lars Ørnfeldt Jensen er på valg og villig til genvalg 

Valg til forældrekredsen: Lars Ørnfeldt Jensen er valgt 

Forældrekredsen vælger suppleant: Klaus Borkmann 

 

Klasserepræsentanterne: Valg af to nye medlemmer i stedet for Bettina og Martin. 

På valg: Søren Møller, Michael B. Nielsen – begge er valgt 

To suppleanter til klasserepræsentanterne: Luise Kjeldsen og Anders Tarp 

Realskolens Venner: Bettina Redder er valgt for Vennerne 



Repræsentantskabsformand: Charlotte Leth blev genvalgt 

 

Eventuelt 

Charlotte Leth takkede for et godt møde.  


