Repræsentantskabsmøde på
Randers Realskole den 21. april 2009.
Repræsentantskabsformand Christian Bjørn bød velkommen.
Sang: Jeg ved en lærkerede.
Beretning ved formanden – Henrik Sommer.
En ny strategi… en stor succes. Overskuddet er godt og sikkert. Elevtallet, som er
afgørende, er meget stabilt. Ventelister på samtlige klassetrin. Budgetterer med 955 elever
i det kommende år. Et overskud på 2,2 mio. kr. efter afskrivninger. Meget tilfredsstillende
– giver betydelige frihedsgrader. Orienterede om bestyrelsens sammensætning og arbejde.
Økonomiudvalg – ansættelsesudvalg – visionsudvalg m.m. Takkede bestyrelsen for et godt
arbejdsår.
Beretning ved skolebestyrer Karsten Petersen:
Indledte med at fortælle om sorggruppe‐støttearbejde, indsamlingen resulterede i ca.
55.000.‐ kr.
Snyd er et problem vi skal forholde os til. Vi oplever, at enkelte elever fristes til at aflevere
kopierede opgaver.
Elevintra: Eleverne har nu altid mulighed for på elevintra at finde ud af, hvad de har for.
Lektiebogen bliver faset ud.
Kommunikation mellem eleverne er stadig vigtig at tage fat på. Det er væsentligt, at vi tør
sige til børnene, at de skal kommunikere ordentlig med hinanden. Ved I som forældre,
hvad børnene laver i de 2 timer, som en gennemsnitlig elev bruger om dagen på nettet?
Forbrugerstyrelsen: Der er 3 typer forældre: Dialog forældre – passive forældre –
forbudsforældre. Det er vigtigt, at vi har tid til at tage dialogen.
Vi tilbyder nu en ny linje, som vi kalder X‐class med individuelle valg. De traditionelle
håndbold‐ og fodboldlinjer er nu lavet til det, vi kalder ”Elitesportscollege”, og endelig har
vi Idrætslinjen, hvilket i alt giver 6 klasser, og alle pladser er besat.
Undervisningsmiljø er godt siger eleverne. Rapporten ligger på hjemmesiden.

Vi er på vej til en meget stor renovering af vore naturfagslokaler. I stedet for 3 af de
nuværende 4 lokaler skal vi have 2 helt nye med alt det nye udstyr. På samme tid bliver
vores biologilokale også udsat for en mindre ombygning.
Den tidlige skolestart fungerer rigtig godt.
For 9. og 10. klasse er sidste skoledag den 28. maj. Efter en spændende, hyggelig og god
festdag, som slutter kl. 14, har eleverne fri, og her er det vigtigt at være opmærksom på, at
skolens tilsyn med‐ og ansvar for eleverne også stopper!
Tak til bestyrelsen for et godt og inspirerende samarbejde. Godt med en aktiv bestyrelse,
der kan levere både med og modspil. Tak til ansatte og ikke mindst tak til alle forældre.

Regnskab ved Uffe Bertelsen:
Årsrapporten for skolen er meget detaljeret, og det er et krav til private skoler.
Hoved og nøgletal:
Skolens konklusion: Overskud på 2197 tusind kroner efter afskrivninger er tilfredsstillende.
Ingen rentebelastning. Flot resultat.
Revisionskonklusion: Ikke anledning til forbehold.
Årselever – fremgang fra 930 – 952.. forøgelse på 22 årselever. Samme udvikling gælder
SFO.
Antal årsværk: 94,3 (fuldtidsstillinger)
Salg af viden: 51,8 mio.‐ = fremgang 3,2 mio.
Omkostninger vedr. drift: 49,5 mio. ‐ = stigning 3 mio.
Overskuddet ca. 220.000 større end sidste år.
Aktiver på 42,286 mio.‐ = fremgang.
Soliditetsgrad = 73,4 mod 69,1 i 2007

Spørgsmål: Hvad er grunden til den massive opsparing?
Det langsigtede perspektiv er, at vi gerne vil lave en betydelig til‐ og ombygning, og til det
formål skal der bruges et ganske anseeligt millionbeløb.
Vi er med til at sikre, at alle kommer med.
Realskolens venner blev dannet for mere end 20 år siden med det formål bl.a. at støtte
elever, som har svært ved at finde midlerne til at komme af sted på lejrskoler m.v. Behovet
for tilskud er ikke blevet mindre, og Realskolens Venners økonomi baserer sig udelukkende
på medlemskontingentet (100,‐ kr. / år), så derfor er der stort ønske om en kraftig
styrkelse af medlemstallet.
En arbejdsgruppe blev nedsat i slutningen af 2008, og de har bl.a. fået lavet en ny folder,
der udleveres på mødet, og samtidig var der mulighed for at melde sig ind. Initiativet
resulterede i 22 nye medlemmer!
Evt.
Spørgsmål: Kan man få ringetider sat ind på hjemmesiden?
HM: Vi er i gang med en modernisering af hjemmesiden, som snart er klar til at blive søsat.

Repræsentantskabsformand Christian Bjørn takkede for et godt møde, og inviterede
interesserede med på en rundvisning på skolen. Herefter kaffe.

