
Repræsentantskabsmøde på  
Randers Realskole den 26. april 2012. 
Repræsentantskabsformand Christian Bjørn bød velkommen. 

Sang: Det er i dag et vejr – et solskinsvejr. 

Beretning ved formanden – Henrik Sommer.  

16. april om morgenen afviklede Henrik Sommer et møde med afdelingsledere og 
lærerepræsentanter, og dagen efter orienterede Henrik Sommer personalet om det 
kommende generationsskifte, hvor Hans Myhrmann i sommeren 2014 overtager jobbet 
som skoleleder på Randers Realskole. Forud for disse orienteringer lå et grundigt 
forarbejde, hvor personaleudviklingssamtaler afslørede, at Karsten Pedersen har til hensigt 
at gå på pension. En enig bestyrelse var ikke i tvivl om, at Hans Myhrmann er den rigtige til 
at overtaget jobbet. ”det er vigtigt, at man ved, hvem man generationsskifter til” – det ved 
vi med Hans Myhrmann, og vi er rigtig glade for udvikling vi er inde i i øjeblikket. Den linje, 
der er langt, ønsker vi ikke ændret. Vi er meget trygge ved at fortsætte det projekt, vi er 
inde i. I virkeligheden mener bestyrelsen, at valget er et udtryk for ”rettidig omhu”.  

Beretning ved skolebestyrer Karsten Petersen: 

Indledte med at fortælle om nybesættelser på kontoret. Af forskellige årsager har det 
været nødvendigt at sige farvel til 3 medarbejdere, og vi er rigtig glade for de 3 nye 
medarbejdere, som vi har ansat. 

Karsten Pedersen fortalte om endnu et vellykket besøg af skolens tilsynsførende C. C. 
Vibjerg.  

Realskolens venner blev omtalt. Her har vi et vigtigt og væsentligt aktiv for skolen. Det er 
tydeligt at mærke, at de vil skolens elever det bedste. ( Ny globus i indskoling – 
hoppefigurer i skolegården – tilskud til arrangementer er nogle af initiativer, de står bag). 
Alle referater ligger på hjemmesiden … spændende læsning. 

Personalesamtaler er afviklet, og pilen peger på et personale, der trives godt. 

Førskolebørnene er kommet godt i gang. 

Sommerferien afsluttes torsdag den 9. august. Til gengæld har vi en noget længere 
juleferie. 



  

Der er sidste skoledag den 31. maj. Efter en spændende og god festdag, som slutter kl. ca. 
14 har eleverne fri, indtil vi mødes om aftenen til spisning og hyggeligt samvær. 

Mundtlig eksamen starter den 6. juni. Eksamensoversigt ligger på skolens hjemmeside. 

Vi har været tvunget til at installere overvågningsanlæg. Grunden er, at vi har oplevet lidt 
irriterende hærværk.  

NW går på pension. Han afløses af Jens Ødum, som igen afløses af Anita Rosenquist. EV har 
valgt at gå på pension efter 31 år på skolen. Jonna Haslund, vores rengøringsleder har også 
valgt at gå på pension. I hendes sted har vi ansat Lis Busk.  

Tak til bestyrelsen for et godt og inspirerende samarbejde. Godt med aktiv bestyrelse der 
kan levere både med og modspil. Tak til bestyrelse, ansatte og ikke mindst tak til forældre. 
Tak fordi I har betroet jeres børn til os. 

 

Regnskab ved Anders Mortensen: 

Årsrapporten for skolen er meget detaljeret, og det er et krav til private skoler. 

Hoved og nøgletal:  

Skolens konklusion: Overskud på 2075 tusind kroner efter afskrivninger er tilfredsstillende. 
Ingen rentebelastning. Flot resultat. Giver store frihedsgrader. Soliditeten er i top.  

Revisionskonklusion: Ikke anledning til forbehold. 

Årselever – fremgang fra 959 - 994.. Samme udvikling gælder SFO. 

Antal årsværk: 95 (fuldtidsstillinger) 

Salg af viden: 58,715 mio.-  

Direkte omkostninger: 42,399 mio. - = lille stigning. 

Overskuddet ca. 347.000 lavere end sidste år. 

Aktiver på 51,088 mio.-  

Soliditetsgrad = 75,3 mod 74,8  



Christian Møller fortæller godt suppleret af 2 piger (Line og Nanna) om VM i 
skolehåndbold. CM startede med at fortælle om opbygning af ElitesportsCollege. 

Der blev vist billeder fra hjemmesiden, hvor skolens PR-konsulent har lavet en flot serie. 

Evt. Susanne Ørsted fortalte om den kommende storlejr med 2 overnatninger. 200 børn og 
40 voksne.   

Spørger: Hvor er det eksempelvis vi er foran? Henrik Sommer: Storskærme – IT-
medarbejdere/set up. Nye fysiklokaler – samarbejdspartnere – 7 års planen – kunstgræs 
m.v. 

Anne W: Se på hjemmesiden. Der er også et link, hvor man kan komme med gode råd. 

Preben Sørensen: Science camp m.v. 

Hans Myhrmann: Førskolekonceptet – når man møder sommerferien. Faglig læsning er 
også noget, I kommer til at høre om.   

Spørger: Børnehavebørn, hvordan går det? Hans Myrhmann: Det går rigtig godt – børn ned 
til 3 år kan også sagtens indlære.    

 


