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Kære forældre og elever
Det er jo i denne tid, man skriver julehilsner til familie, venner, kolleger, og alle dem, der betyder noget 
for én. Derfor får I også en julehilsen fra os.

Julerier i december
Julen på Randers Realskole starter altid med, at alle klasser klipper julepynt, pynter vinduer og lokaler, 
får æbleskiver af Realskolens Venner, og at Karin, en af vores musiklærere, sætter højtalere op overalt, 
så vi kan høre julemusik hele dagen og komme i rette stemning.

December er lig med traditioner på Randers Realskole. Mange klasser har også brugt tid på julehistorier, 
juledigte og kalendergaver. Det ser ud til, at der har været tid til at julehygge uden stress og jag.

Vores julekoncert, der for første gang blev afholdt i Musikhuset, blev en kæmpe succes. Det er givende 
at opleve, at øvelse gør mester, og at det betyder noget for eleverne at få feedback fra publikum. Tak til 
alle, der deltog og var med til at fylde Musikhuset op til sidste plads.

Julefesten for 7. og 8. klasse ser ud til at være kommet for at blive. Eleverne startede med at spise i klas-
serne for så efterfølgende at gå i hallen for at afholde dansekonkurrence. Der var masser af liv og nisse-
huer i bevægelse, da konferencier Henrik Hermann bød op til dans. Det var tydeligt, at der var øvet på 
trinnene, for det var svært for dommerne at finde vinderne. Julestemningen var i orden, og den blev ikke 
ringere, da ”Last Christmas” med Wham lød i højttalerne. Der er noget for de yngre klasser at glæde sig 
til, når de kommer i udskolingen.

Pigerne fra 0. – 3. klasse gik Luciaoptog fredag den 12. december på hele skolen. Kort forinden havde 
drengene optrådt med nissesange for forældre og bedsteforældre i Glasbygningen. Det er en fornøjelse 
at se disse stolte små elever gå syngende gennem gangene med os andre og jer forældre som publikum.

Vores elever fra 4. klasser sang julen ind på Værket sammen med 800 andre elever fra hele kommunen.

Det lykkedes også Nadine, en af vore engagerede tysklærere, at få hele 8.D til at lave en juleforestilling for 
lærerne i en spisepause. Forestillingen bød på digte, sange og juleeventyr, det hele på tysk vel at mærke.

Juleferien skydes i gang på fredag med, at alle elever og lærere sammen går i kirke.
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Uddannelsesparathed – hvad er det?
Ud over denne sidste måneds hygge og traditioner så har efteråret budt på mange nye tiltag, herunder 
bl.a. begrebet uddannelsesparathed for vores 8. klasser.

Randers Realskole har her som opgave sammen med alle andre grundskoler at medvirke til, at hver 
eneste elev i udskolingsforløbet bliver så uddannelsesparat som mulig. Uddannelsesparathed skal forstås 
som summen af de faglige, personlige og sociale forudsætninger, der er nødvendige for at gennemføre 
en ungdomsuddannelse. Uddannelsesparathed er så at sige et af vores resultatmål.

Det er derfor lærerteamets opgave at vurdere, om en elev er uddannelsesparat eller ej. Undervisnings-
ministeriet har i 2014 besluttet, at 8. klasseeleverne inden 1. december skulle vurderes uddannelses-
parate i forhold til, om de ønsker en erhvervsuddannelse eller en gymnasial ungdomsuddannelse. Det 
faglige krav er i 8. klasse et gennemsnit på 4 uanset uddannelsesønske. De sociale og personlige forud-
sætninger er ikke defineret nærmere ifht. uddannelsesvalget. 

Vi - direktionen - finder det tankevækkende, at ministeriet har fremrykket så væsentlige overvejelser - 
også selvom de er foreløbige. Tidligere blev vurderingen nemlig først lavet i 9. klasse.

Når eleven kommer i 9. klasse og/eller i 10. klasse revurderes uddannelsesparathedsvurderingen for at 
se, om eleven er parat til hhv. en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. Kravene i skrivende 
stund er identiske, men de gymnasiale krav er stadig til forhandling:

• Erhvervsuddannelserne (EUD) – personlige, sociale og faglige krav (02 i dansk, mundtligt og skriftligt  
 og 02 i matematik, skriftligt til eksamen)

• Gymnasialeuddannelse (GYM) – personlige, sociale og faglige krav (02 i dansk, mundtligt og skriftligt  
 og 02 i matematik, skriftligt til eksamen)

På Randers Realskole har eleverne i udskolingen det obligatoriske emne ”Uddannelse og job”, som 
består af tre kompetenceområder:

1. Personlige valg (mine mål, muligheder og valg)

2. Fra uddannelse til job (uddannelse, jobkendskab og informationssøgning)

3. Arbejdslivet (arbejdsmarked, arbejdsliv og arbejdsvilkår)

Eleverne arbejder på alle årgange med emnerne i den obligatoriske undervisning, i Skills-timer og på 
temadage/uger, ligesom eleverne i 8. klasse skal på Introduktionskursus på erhvervsuddannelserne i uge 8.

Randers Realskole har heldigvis mulighed for at tilbyde mere, end skolereformen lægger op til, og vi har 
sikret progression i den viden og vejledning, som eleverne får fra 7. - 10. klasse. Lærerne samarbejder 
tæt med UU-vejlederne, der bidrager med information og kollektiv vejledning. Alt sammen for at sikre, 
at den enkelte elev kan træffe et kvalificeret valg af ungdomsuddannelse, når han eller hun er uddan-
nelsesparat.

Vi ønsker for vore elever, at de får netop den ungdomsuddannelse, der passer til dem. 
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Vi kan dog ikke undlade at undres over regeringens udspil mht. vurderingstidspunktet, karakterkravet og 
reduktionen i den vejledning, som eleverne har mulighed for at modtage i al almindelighed. 

Vi vil løbende orientere både jer og eleverne på de forskellige årgange, så snart der er nyt fra Undervis-
ningsministeriet.

Årsskriftet 2014 er nu klart
Traditionen tro er vores årsskrift nu delt ud til alle elever/forældre samt øvrige venner af huset. Som de 
tidligere år er vi meget glade for dette årsskrift, som dels sætter fokus på vigtige begivenheder, der har 
kendetegnet året, - dels giver ikke mindst eleverne mulighed for at få et samlet visuelt overblik over, 
hvem de går i skole med på samtlige årgange. 

Vi håber således, at I vil få mulighed for i løbet af juleferien at læse de forskellige artikler igennem. 
Årsskriftet findes også digitalt til download på vores hjemmeside. Link til den digitale version her.

Eksamenstræning
Efter jul er der traditionelt meget travlt på skolen, specielt i forhold til vores 9. og 10. klasser. 

Efter netop afsluttede terminsprøver op til juleferien for 9.og 10. klasse, fortsættes der mandag og tirs-
dag lige efter ferien med terminsprøver for 8. klasserne.

For samtlige årgange er det vigtig træning frem mod eksamen. Her har man mulighed for prøve, hvad 
der kræves af den enkelte i en eksamenssituation. Samtidig giver det både elever og lærere et indtryk af, 
hvad den enkelte kan præstere i en sådan situation, som - indrømmet - er anderledes, end når man sidder 
hjemme og laver tilsvarende opgaver til daglig. Endelig er det kun træning og ikke eksamen, og derfor 
bruges oplevelsen og erfaringen som en vigtig del af den efterfølgende undervisning, så den endelige 
eksamen kan blive en god og givende prøve for alle.

Informationsmøde for vores kommende 10. klasser
Allerede tirsdag den 6. januar har vi informationsaften for vores kommende 10. klasser. Det er tredje år, 
vores 10. klasse afdeling er på Vester Allé, hvor vi har lejet en hel gang på Tradium, som kun er vores. Nogle 
rigtigt flotte rammer, som er medvirkende til, at dette lærerige år bliver en reel start på en efterfølgende 
ungdomsuddannelse. Det er et ungdomsmiljø, hvor eleverne kommer tæt på de øvrige elever på Tradium 
(HHX, HTX, EUX og nogle få erhvervsuddannelser), men samtidig et år, hvor vores dedikerede lærerteam 
arbejder tæt sammen med lærere fra Tradium, som bl.a. vil præsentere eleverne for, hvad det vil sige at gå 
på en ungdomsuddannelse, og hvad det kræver at klare sig godt på samme.

Vi har for første gang valgt at holde selve informationsaftenen på Vester Allé, og alle der har lyst til at se, 
hvad vores 10. skoleår kan byde på, er mere end velkomne.

Aftenen byder på en generel præsentation af skoleårets hovedarbejdsområder, ligesom alle ved selvsyn 
bl.a. kan se, hvad rammerne og den daglige undervisning indeholder. Endelig vil der naturligvis være  
mulighed for at få svar på de spørgsmål, man måtte have.
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Senere i januar er der deadline for ansøgning til vores 10. klasser, og her kan vi allerede nu konstatere, at 
der er tale om rigtig god søgning, hvilket er en flot cadeau til lærerteamet og de nuværende elever, som er 
vores vigtigste ambassadører for konceptet. I finder vores online ansøgning her.

Indskoling og mellemtrin
I indskolingen er vi ved at screene børnehaveklassernes læringsforudsætninger inden for samsyn,  
motorik og hørelse. Netop i denne periode holder vi også de sidste forberedende møder med foræl-
drene i de kommende 0. klasser, da eleverne her starter deres skolegang allerede 1. marts. 

I 4. - 6. klasse er der ud over et naturligt stort fagligt fokus stadig gang i vores samarbejde med Red Bar-
net. Med et overordnet tema om venskab handler det om at gøre vore elever endnu mere robuste.   

Her foruden sker der naturligvis mange andre væsentlige ting - eksempelvis afvikling af vores værdifulde 
skole-hjem samtaler på samtlige klassetrin. Med skolens store antal af eksamensklasser er det heller ikke 
overraskende, at dette område fylder meget i tiden op til uddannelsesvalget. 

Vi vil gerne slutte af med at ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.

Mange julehilsner fra

Ann Andersen Hans Myhrmann
Souschef Skolebestyrer
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