Skolekreds/Repræsentantskabsmøde på
Randers Realskole den 21. september 2009.
Sang: Marken er mejet.
Repræsentantskabsformand Christian Bjørn bød velkommen til både kreds og
repræsentanter m.v. Herefter blev CB valgt til dirigent. Der bliver rundtur til nye lokaler.
Tak for hjælp til Realskolens Venner, som har fået mange nye medlemmer.
Her efter optælling af fremmødte.
Beretning ved formanden – Henrik Sommer: Der er tradition for, at formanden giver en
overordnet øko. status. Det går godt, det går rigtig godt. Vi har samme elevtal som sidst.
SFO tallet er ligeledes stabilt. For år tilbage stod det skidt til økonomisk set. Det er ændret
nu. Der er bl.a. lavet venteliste/køordninger. Det er blevet ”trend” at være elev på skolen.
Vi har i de seneste år haft særdeles flotte økonomiske resultater. Vi er en topmoderne
virksomhed. Investeringer stort set taget over driften. DP (Danmarks Privatskoleforening)
oplyser, at 150 private skoler har store øko. problemer. 55 har negativ egenkapital. Til
sammenligning kan vi meddele, at Randers Realskole nu er gældfri. Det giver en kæmpe
frihedsgrad. Nu kan man realisere nogle af drømmene. KP drømmer om tilbygning – og et
nyt musiklokale. KS har den store ambition, at alle elever, der har gået til musik her, skal
kunne mestre mindst 1 instrument. Ny ledelsesstruktur vises på smartboard – et
spændende tiltag. Konklusion: Det går godt, ja det har aldrig gået bedre på Randers
Realskole.
Beretning ved skolebestyrer Karsten Petersen:
Ledelsesstruktur: Er de nye navne ikke pop smart? Nej, vi tror på, at hvis skolen skal
udvikle sig, er vi nødt til at forholde os til udviklingen i det omgivne samfund. Skolen skal
være i udvikling. Det er dog ikke kun HM, der udvikler – det er naturligvis et fælles ansvar –
et fælles anliggende.
HM: Det nye er at have fokus på at udvikle skolen. Vi er en virksomhed, der sælger viden.
Noget af det vi har arbejdet med, er bl.a. Randers Elitesportscollege. Det er klasserne 10. E
og F, der er tale om. College bygningen er for 48 top tunede elitære elever. 24 af de 48
lejligheder er allerede lejet ud. De resterende vil Randers HK og FC gerne have del i. Vort
fælles fokus er, at uddannelsen er det vigtigste. Uddannelse – sport og fritid … til sammen

taler vi om de 3 liv. 30. september er der åbent hus på Sportscollege. X. class er et andet
spændende område. Det indeholder tæt samarbejde med HTX – spændende samarbejde
med projektprøve. Handelsskolen og Paderup Gymnasium er også samarbejdspartnere.
HM var til konference i DI med det formål at se på, hvordan det går med folkeskolen.
Hvorfor nu det? Budskab: En god folkeskole betyder, at vi er bedre.
KP ..igen: Som voksne ansvarlige bringer vi af og til børnene i en svær situation – skilsmisse
eksempelvis. Det bringer megen sorg med sig. Vi har haft medarbejdere på sorgkursus.
Herefter har vi etableret skilsmissegrupper. Her kan man fortælle, hvad der gør ondt – og
hvorfor det gør ondt. Man kan sige det til andre, som har de samme problemer. Her kan
der tales frit. Der er tavshedspligt. ”Oasesangen” vises på boardet. Når den er sunget, er
der løsnet op.
Spørgsmål fra forældre: Er det et tilbud – eller kan forældre henvende sig?
SP: Vi er børnenes advokater. Vi ser på trivsel. Vi taler med forældre, om børnene skal i
samtale (med forældrene) eller i gruppe. Det er os, der vurderer, hvem der skal have
tilbuddet.
KP: Senere bliver tilbuddet bredt ud til mellemtrin og overbygningen.
Elevintra er tidligere berørt. Lektiebøgerne er udfaset, men bibeholdt foreløbig i de små
klasser. Intradelen hviler på UNIC. Servicering og drift er deres ansvar, og det har ikke altid
fungeret 100 %. Vi har derfor valgt at skille vores hjemmeside fra Intra. Vi satser på, at vi
efter efterårsferien har forældredelen på.
For en uge siden havde vi ”vild med dans”. Selv de meste dansesky drenge var med. De gav
den hele armen – en flot aften.
Set med det forkromede overblik går det rigtig godt. Vi har gode elever … og forældre. Et
eksempel: 2 drenge kom og fortalte om en læk i vores EDB‐system – det var sejt. Nu er
hullet lukket. Elever havde glemt rygepolitikken. Eleverne fortalte selv, hvem det var. Det
var dejligt. Eleverne tager ansvar.
I er alle inviteret til at se fysiklokalerne – det er blevet super godt. Der er opstillet
vandautomater. Der er blevet malet og shinet op på lærerværelset. Vi har fået nyt
lærerkøkken. Pt. har vi håndværkere i biologi. Det lokale kommer til at ligne fysik.
Forældremøderne har givet ca. 500 nye medlemmer til Realskolens Venner. Nu kan vi
komme til at gøre godt.

Valg af et bestyrelsesmedlem: Anne Wolthers er på valg. Bestyrelsen anbefaler genvalg.
Henrik Thuren Jensen er villig til at stille op.
AW: Sundhedsplejerske. Arbejder i børneklinik. Spændende arbejde. Også en del forskning.
Været i bestyrelsen i 3 år. Vil gerne støtte og arbejde for skolen med udgangspunkt i
værdigrundlag.
HTJ: tilflytter fra Kbh. Været i bestyrelsen på Zahle Skole. Udviklingschef – EDB til
praktiserende læger.
AW 26
HTJ 11
Anne Wolthers er valgt.
Evt.
Fortsættelse – repræsentantskabsmøde:
Valg: Der skal vælges en formand. Christian Bjørn vil gerne genvælges. Klapsalver…
genvalg.
Niels Lauesen (NL) og Henrik Sommer (HS) er på valg.
NL: Klasserepræsentant I 6. A. Været i bestyrelsen i alle årene. Skolen er en virksomhed.
Medlem af økonomiudvalg, et spændende og interessant arbejde. Været vant til
besparelsen. Dejligt at være med i en virksomhed, der producerer overskud.
Ansættelsesudvalg – vigtigt at få de dygtigste lærere til vore børn.
HS: Spændende med bestyrelsesarbejde. Bor på Tranekærsvej. Sønnerne Peter og Ulrik har
været – og er elever på Randers Realskole.
HS fik 15 stemmer
NL fik 15 stemmer
Begge valgt.
Suppleanter:
Line Kjeldsteen (søn i 7. A – været i rep. skab i en årrække.)
Anders Kaae (barn i 8.E, er selv tidligere elev – havde KP som klasselærer)

LK: 16 = 1. Suppl.
AK: 14 = 2. Suppl.
Realskolens venner: Sis Poulsen er valgt. (Tidligere forældrevalgt – interessant arbejde).
Evt.: Sp. Hvad med nye initiativer i Indskoling? Hvad med læringsstile?
HM: Indskolingsmodellen gennemgås med førskoleforløb – screening ‐ bevægelse m.v. Vi overvejer
muligheden med en børnehave. SP: Vi har mange konkrete materialer, som støtter tanken om læringsstile.

Således hørt – således skrevet.
Lars B.

