
Skolekreds/Repræsentantskabsmøde på  
Randers Realskole den 19. september 2011 
Sang: Marken er mejet 

1.- Repræsentantskabsformand Christian Bjørn bød velkommen til både skolekreds og 
repræsentanter m.v. Herefter blev CB valgt til dirigent.  

Vi kører fælles til pkt. 4, hvorefter vi fortsætter med repræsentantskabsvalget. 

2.- Beretning ved formanden – Henrik Sommer: 5. september var store tælledag. 1015 
elever er resultatet. Vi havde budgetteret med 985. SFO’en går det også godt – 
budgetteret med 160 med realiserede 173. Det er flot. Skolepengene er efterhånden ikke 
et tema længere. Nu er der kø på alle klassetrin. Hvad er det, der gør, at der er så mange 
mennesker, der interesserer sig for vores skole? Skolen er noget særligt. Det er en 
institution. Vi gør noget, der er rigtigt. Skolen bygger på stolte traditioner. De gamle dyder, 
og det er noget, folk kan lide. Det er gamle værdier sammenkoblet med et moderne 
produkt. ”Motorisk træning – fysioterapeut – læsescreening – læsekursus – 
skilsmisse/sorggruppe – strategisk - samarbejde med daginstitutioner – 
sports/elitetræning – 5 års planen er nu afløst en af 7 års plan – skolen fremstår top 
renoveret. Lærerne på stedet er top motiverede og dedikerede i forhold til deres job. Jeg 
er stolt af at være med i arbejdet omkring Randers Realskole.            

3.- Karsten Pedersen gjorde rede for årets afslutning. Fin sidste skoledag. Vores erfaringer 
med at have eleverne til kl. 14 er rigtig gode. Det betyder nemlig, at samtlige elever også 
havde mulighed for at nyde aftenen sammen. Vi kom rigtig fornuftig igennem eksamen og 
translokationen.  Hen over sommerferien er en række lokaler blevet malet og istandsat. Vi 
har udskiftet en del smartboards til generation 2. Skoleåret blev indledt med trivselsdage. 
Erfaringerne herfra synes vi selv er rigtig gode. Grundet Preben Didriksens dødsfald har vi 
ansat en ny medarbejder – Malene Madsen. Vi har et rigtig godt indledende indtryk af 
hende. Byggeplanerne ligger pt. til behandling hos kommunen. Det drejer sig om ca. 500 
m2. Vi håber, at vi snart kan komme i gang. God gang i Realskolens Venner. Nye 
medlemmer har betydet masser af nye aktiviteter. Vi opfordrer til, at man støtter op om 
foreningen. Nyt parlamentarisk grundlag. Tilskudsprocenten er jo under pres fra 75 til 71. 
Vi skal ikke tro, at det bliver nemmere i fremtiden. Måske får vi en ny model at fordele 
pengene på – måske skal der anvendes en puljemodel, som udløser tilskud efter andelen af  
2. eller 3. generations nydanskere. Måske bliver folkeskolens snærende bånd friere – 



måske tilbydes folkeskolerne at udvikle sig i samme retning som gymnasierne (en form for 
selveje)? Vi ved det ikke, men vi er klar til at matche fremtidens udfordringer.     

4.- Valg til bestyrelsen: 

Christian Bjørn orienterer om valgprocedurerne. 

Anne Wolthers er på valg. Villig til genvalg. Syge- og sundhedsplejerske. Været 
bestyrelsesmedlem i 5 år. Det tager tid at sætte sig ind i arbejdet. Er også med i 
Realskolens Venner – spændende arbejde. 

Helle Dahl foreslår sig selv..: 3 børn har / har været elever på skolen. Jurist – personalejura. 
Også uddannet sygeplejerske. 

Stemmerne fordelte sig på følgende måde: 

Anne W: 37 - valgt 

Helle Dahl: 13 – suppl.      

Evt. 

Christian Bjørn genvælges som repræsentantskabsformand. 

Opråb: Pænt fremmøde 32 ud af 40. 

På valg:  

Niels Lauesen – klasserepræsentant. 8. C. Været bestyrelsesmedlem i alle årene. Skolen er 
en virksomhed. Skolen er et engangstilbud – derfor er det vigtigt. Har været ledende 
overlæge med stort økonomiansvar.  

Henrik Sommer – kan ikke genvælges 

May Damgaard – opstilles (en datter i 1. og 3. klasse – vi kan godt lide, at der er dynamik – 
laver websites – har masser af gode ideer – er i bestyrelsen (formand) i SFO´en). Juniorklub 
kunne være en god ide. Folkeskolen tilbyder her noget, vi ikke tilbyder. 

Anders Kaae – opstilles (43 år – gammel elev fra 1984 – maskiningeniør – arbejder på 
Grundfos – leverandør af kvalitet som spidskompetence – analytiske evner og fokus på 
facts – søn i 10. klasse og en i 6. klasse, der endnu ikke går på skolen).  

Jan Schack Andersen opstilles: Børn i 1. A og B. Tilflytter. Skolen er et bevidst valg. Ingeniør 
– arbejder på Grundfos. 



Helle Dahl.. præsentation – ikke nødvendig – se skolekreds.  

…. Optælling:  

Niels Lauesen – 19 .. valgt 

May Damgaard – 17 .. valgt 

Anders Kaa – 11 .. suppl. 

Helle Dahl – 7 .. suppl. 

Jan S. Andersen - 6 

Realskolens Venner: Henrik Sommer og Erik Grave Kristensen valgt. 

Evt.: Intet. 

Referent: Lars Bang 

 

 


