
Nyhedsbrev fra Randers Realskole
10. oktober 2014

Indhold
Skolestarten ................................................................................................................................................ 1
Skolens udvikling i tal og mål ...................................................................................................................... 2
Håndværkerne er nu færdige ..................................................................................................................... 2
Repræsentantskabsmøde 2014 .................................................................................................................. 2
Forældremøder .......................................................................................................................................... 3
De nye ringetider ........................................................................................................................................ 3
Adgang til skolen om morgenen og om eftermiddagen ............................................................................. 3
Indskoling og SFO ....................................................................................................................................... 3
Stort fremmøde til festligt Åbent Hus i indskolingen.................................................................................. 3
De nye 0. Klasser 2015 ............................................................................................................................... 3
Idrætsdag ................................................................................................................................................... 4
Uddannelsesuge i 9. Klasse ........................................................................................................................ 4
Motionsdag ................................................................................................................................................ 4
Randers ElitesportsCollege ......................................................................................................................... 4
10. klasse – nye foldere er på vej ............................................................................................................... 4

 
Kære forældre og elever
Så er det allerede efterårsferie, og vi ved, at mange glæder sig til at holde fri, sove længe og være sam-
men med familien. Efteråret er altid en hektisk periode på vores skole med mange opgaver og forpligtelser.

Skolestarten
Alle klasser startede med 2 trivselsdage, hvor de sammen med klasselæreren arbejdede med klasse-
rumsregler, værdier og trivslen generelt. Formålet var at give alle elever en god skolestart, og samtidig 
mulighed for at falde godt til. Mere end hver tredje af vores elever er nemlig nye elever hvert år, og der-
for er det helt afgørende, at alle hurtigt kommer til at føle sig godt tilpas i de nye rammer. 

Vi har derfor gjort meget ud af at tale om hjælpsomhed med børnene. De skal være opmærksomme på 
hinanden i timerne og i frikvarterne. Vi tror på, at budskabet ramte børnene, da rigtig mange selv har 
prøvet at være ”ny” på skolen.

Alle de nye klasser i overbygningen har desuden været på introtur i 2 dage, så de kunne blive rystet rigtig 
godt sammen.

Skolens udvikling i tal og mål
Vi er i alt 1166 elever og 120 medarbejdere på skolen i det nye skoleår. Faktisk er vi således blandt de 40 
største virksomheder i Randers kommune. Ikke, at det er noget mål i sig selv at være stor, men det giver 
f.eks. større mulighed for lærerne til at udvikle fagene sammen, teste ny pædagogik eller projekter, lige-

1 / 4



Nyhedsbrev fra Randers Realskole
10. oktober 2014

som vi som skole kan kompetenceudvikle både internt og eksternt. Vi kan også tilbyde udsatte grupper 
af børn speciel hjælp f.eks. i forbindelse med sorg, skilsmisse eller læringsforudsætninger, på samme 
måde som vi med vores store overbygning eks. kan tilbyde nogle helt ekstraordinære valgfag i samar-
bejde med Randers Ungdomsskole.

Vi oplever stadig en stor søgning til skolen, og vi forventer til næste år at blive små 1200 elever som en 
del af strategien i forhold til vores nye byggeri og fysiske rammer.  

Vi er og skal fortsat dog være en tilvalgsskole med stærke værdier, ikke mindst i forhold til et tæt foræl-
dresamarbejde, trivsel, tid til hjemmearbejde og fordybelse – og med et stort fokus på, at vi stiller krav 
til børnene i forhold til deres givne anlæg. De skal således lære noget nyt hver eneste dag, de er her.  
Forhold, som vi aldrig vil ændre på. 

Håndværkerne er nu færdige
Vi er nu blevet helt færdige med vores byggeri og kan dagligt glæde os over de gode rammer, vi har fået. 
Såvel elevator, ventilation, musikhus som vores store og flotte Værksted og Designlokale lever således op 
til vores forventninger. Det har med andre ord været værd at vente på.

Vi glæder os til efter efterårsferien at tage vores gamle musiklokale på 2. sal i brug som fagbibliotek og 
fordybelsesrum for skolens ældste elever. Salen kommer til at hedde ”Tænketanken”, og her vil der være 
åbent for børnene hele dagen.

I ”Glashuset” har vi ligeledes indrettet et bibliotek for de yngste børn. Her er også plads til hyggelæsning 
og fordybelse under Hannes Ebdrup´s kyndige vejledning. 

Inden længe vil der dog for en kort periode dukke håndværkere op igen. Vi skal nemlig have streget den 
nyasfalterede skolegård op, så den kan bruges til f.eks. dansk, matematik, sjove boldspil og andre gode 
aktiviteter. Desuden har vi bestilt en lang og kæmpestor legebænk til skolegården, som vi håber bliver 
installeret sidst på måneden.

Repræsentantskabsmøde 2014
Onsdag den 1. oktober afholdt vi generalforsamling. Her aflagde formanden for bestyrelsen, Christian 
Bjørn, og skoleleder, Hans Myhrmann, årets beretning. Vi havde også valg til skolens bestyrelse. Her valgte 
Lone Moeslund at trække sig efter 8 års godt samarbejde, og i stedet blev Gitte Kvist Pedersen valgt,  
som har børn i hhv. 2. og 5. klasse. 

Den nye bestyrelse har konstitueret sig således:

• Formand Christian Bjørn 
• Næstformand Anne Wolthers 
• Sekretær Finn Sørensen

De øvrige bestyrelsesmedlemmer er Dennis Lundø Nielsen, Charlotte Leth, Erik Grave, Henrik Thuren, 
May Damgaard, Flemming Olsen, Gitte Kvist Pedersen. Her foruden deltager vores lærerrepræsentant, 
Rasmus Duus og TR, John Christiansen i bestyrelsesmøderne.
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Forældremøder
Alle 46 klasser har ligeledes afholdt forældremøder i august og september. Vi vil gerne benytte lejligheden 
til at takke for den store, engagerede opbakning til samarbejdet med klassernes lærere hele vejen rundt.  
Det betyder noget at få sat ansigt på de øvrige forældre og ens barns lærere. 

De nye ringetider
Vi indledte som bekendt skoleåret med nye ringetider, og nye længder på frikvarterne. Det har givet 
mere ro om morgenen, og der er ikke længere så hektisk trængsel ved indgangen til skolen samt vejene 
omkring skolen som tidligere. Vi er dog stadig udfordret af et par busforbindelser efter skoletid, men vi 
følger op på situationen, da vi ikke ønsker, at børnene skal gå, før skoledagen slutter.

Adgang til skolen om morgenen og om eftermiddagen
Det har været en gammel tradition, at eleverne først må gå op til deres klasselokaler, når det ringer ind. 
Den tradition ændrer vi på fra og med mandag efter efterårsferien. Klasselokalerne vil være åbne, når 
eleverne møder på skolen. Vi forventer selvfølgelig, at eleverne opfører sig roligt og hygger sig med  
hinanden, indtil timen begynder.

Om eftermiddagen vil vores ”Tænketank” være åben frem til kl. 16.00, hvor der vil være mulighed for at 
lave hjemmearbejde, gruppearbejde eller læse en bog, indtil f.eks. bussen går, eller man har andre gøremål.

Indskoling og SFO
Her mærker vi allerede effekten af vores faste aktivitetstid i 5. lektion. Antallet af konflikter mellem  
børnene efter spisepausen om f.eks. tacklinger på fodboldbanen eller tid på klatrestativet er fuldstændig 
væk. Tidligere skulle pædagoger og lærere bruge en del tid på at konfliktløse mellem børnene – det har 
slet ikke været nødvendigt endnu i samme omfang. Det, at børnene er fysiske sammen, - får frisk luft og 
leger ”med fagene”, - giver dem et mere rummeligt syn på hinanden. Desuden forsætter det gode  
mønster i SFO’en efter skoletid.

Stort fremmøde til festligt Åbent Hus i indskolingen
Rigtig mange børn og forældre var mødt op til skolens Åbent Hus arrangement i indskolingen den  
6. september. I løbet af et par hyggelige og muntre timer lørdag formiddag fik alle mulighed for at opleve 
både inden- og udendørs undervisning i 0. klasse samt eksempler på det gode samspil mellem leg og 
læring i SFO’en. Et vigtigt samspil og samarbejde mellem indskoling og SFO, som vi vægter højt på  
Randers Realskole.

De nye 0. Klasser 2015
Vi er nu næsten færdige med samtalerne til de kommende børnehaveklasser, og har allerede vores  
første arrangement for børn og forældre her, - lørdag den 21. november. Eleverne starter i år ”Førskole-
forløbet” 1. marts. 2015.
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Idrætsdag 
Igen i år var vi rigtig heldige med vejret på vores idrætsdag. Indskolingen holdt traditionen tro dagen på 
skolen, mens 4. – 9. klasse var på Langvang. Der blev taget rigtig mange gode billeder denne dag, og de 
kan ses på vores hjemmeside, som vi meget gerne vil appellere til, at I alle ofte kommer forbi. Netop de 
gode billeder her er med til at fortælle de bedste historier om livet på skolen. 

Uddannelsesuge i 9. klasse
I uge 41 har skoleskemaet været erstattet af små kurser, der alle tager udgangspunkt i ”mig og min  
fremtid”. Her har været kurser om økonomi, Innovation, selvværd og information om valg af ungdoms-
uddannelse. Desuden har eleverne arbejdet med deres projekt. Vi har været udfordret af, at ugen er et 
nyt tiltag, og at det har været vanskeligt at arrangere virksomhedsbesøg. Vi håber, at eleverne har fået 
stort udbytte af ugen og har lært sig selv bedre at kende.

Motionsdag
Vi håber, at alle har haft en god dag i dag, samt at vandflasken fra Realskolens Venner kunne slukke 
tørsten efter dagens anstrengelser. Vi glæder os ligesom jer til at se billeder på hjemmesiden.

Randers ElitesportsCollege
Den 19. november er der åbent hus på Randers ElitesportsCollege. Invitation følger på hjemmeside og 
på Intra.

10. klasse – nye foldere er på vej
Vi er i fuld gang med at producere nye foldere, og de vil være klar i uge 43, hvor alle vores 8. og 9. klasse-
elever får dem udleveret.

Til sidst vil vi blot ønske jer alle en rigtig god efterårsferie. Vi glæder os til at se jer igen mandag den 20. 
oktober, hvor efteråret nok for alvor er kommet for at erstatte den lange og gode sommer.

Venlig hilsen

Ann Andersen Hans Myhrmann
Souschef Skolebestyrer
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