
Skolekredsmøde den 25.9.2018 
Velkomst 

Valg af dirigent: Henrik Thuren blev valgt  

Beretning om skolen ved bestyrelsesformand - Christian Bjørn  

Christian Bjørn kom ind på følgende:  

Velkomst til skolekredsmødet i musikhuset – Et efterårsmøde, hvor der blev indledt med en varm velkomst 
til repræsentanter, forældre, Realskolens Venner, direktion og ledelse og skolens bestyrelse. Bestyrelsens 
arbejde har siden sidst ikke fyldt så meget qua den korte periode. Der er blevet afholdt to møder inden 
ferien og et møde i august, som start på et nyt skoleår.     

På dagsordenen har der været almindelig økonomiopfølgning. Økonomien ser som sædvanlig meget 
fornuftig ud – der er stor tilfredshed fra bestyrelsens side. Skolen tjener penge og laver overskud, men vi 
har også gang i en stor konvertering af vores overskud og indtjening i form af udvidelse, forbedringer mv. 
Dette er til gavn for alle især børnene på skolen. 

Ud over økonomiopfølgning har ombygningen af Fabersvej 1 også fyldt en del. En vigtig manøvre hertil har 
været, hvorledes denne bygning skal implementeres så det hele bliver èn stor skole. En anden væsentlig 
ting er også at få bygningen gjort færdig og komme i drift. Det er en stor ombygning til mange penge, og 
det har krævet meget forberedelse i forhold til tilbud, valg af håndværker, mv. Alt er nu på plads og 
startskuddet gik den 13/9. 

Budgettering: I forbindelse med indkøb af nye bygninger og en stor ombygning, har bestyrelsen valgt at 
lave flerårige budgetter og har i den forbindelse I stedet for 1 årig budget lavet et 5 årigt budget. Det er 
klart, at jo længere man kommer ud af tidslinjen jo større risiko for, at man ”gætter” forkert i forhold til 
nogle ting – men alligevel giver det ro i sindet at få sådan noget gennemarbejdet materiale og få nogle tal 
på papiret, så det er til at forholde sig til – og det ser stadig fornuftigt ud. En konstant ubekendt er og har 
altid været statsstøtte/koblingsprocenten, som beregnes af hvad det har kostet at drive folkeskole tre år 
tilbage. Derfor er det også til stadighed vigtigt, at man forstår at holde en positiv drift som sikrer overskud i 
forretningen til evt. imødegåelse af sådanne fremtidige udfordringer. 

Bestyrelsen har desuden også fået Realskolens Venner med som et fast årligt punkt på bestyrelsens 
mødehjul, således vi alle får lidt mere indgående viden omkring hvad der foregår her.  

Persondataforordning har ligeledes været et punkt på dagsordenen, og det er selvfølgelig også kørt i stilling 
her på Randers Realskole. Indledningerne til 150 års jubilæum i august 2019 (1869) har vi også haft på 
dagsordenen.  

Væreområdet foran skolen er åbnet op og sender et godt signal ud i det omkringliggende byrum. 
Formanden beretter, at det heller ikke har været helt gratis, men det er lavet rigtigt, så det kan holde til 
både brug og ikke mindst vand, og det sender et godt signal om, at det vi laver, laver vi ordentligt.  

Bestyrelsesformanden berettede: ”I min sidste beretning fortalte jeg noget om den struktur, vi har arbejdet 
med i bestyrelsen og som Kim Tange (oplægsholder vedr. det gode bestyrelsesarbejde) også havde et 
indlæg omkring på sidste skolekredsmøde. Dette har vi nu fået implementeret i bestyrelsesarbejdet og 
allerede i forbindelse med at der er kandidater, som har kontaktet mig for evt. at stille op til valg til 



bestyrelsen, har dokumentet ”bestyrelsesaftalen”, - været et godt udgangspunkt for at ser, hvad det 
konkret indebærer at sidde i bestyrelsen på Randers Realskole.” Dette materiale samt en direktionsinstruks, 
forretningsorden og vedtægterne findes naturligvis også på skolens hjemmeside under styrelse og 
vedtægter. 

Som afslutning nævnte formanden, at han selv er ophørt med at være ”kunde” på skolen. Dvs., at han ikke 
har børn på skolen mere, men er på valg i år. I denne situation er det derfor med opstilling fra Realskolens 
Venner. Det betyder, at der i aften skal vælges fire – 1 fra forældrekredsen og 3 klasserepræsentanter.  

Slutteligt var der en stor tak til alle for den store opbakning til skolen, en tak til ledelsen, en tak til 
direktionen for et super godt samarbejde og en tak for indsatsen til bestyrelsen. 

Beretning om skolen /v. skolebestyrer Hans Myhrmann  

Suveræn afslutning – opstart 

Skolen havde en rigtig god afslutning på skoleåret, hvor man bl.a. i forbindelse med 7. klasse arbejdede 
med innovation. Målet er her, at der kommer en fremadrettet progression i forhold til arbejdet med 
innovation gennem hele udskolingen  

8. klassene arbejdede med videoprojekt. Et spændende projekt i samarbejde med Realskolens Venner, hvor 
Realskolens Venner hjalp med at finde vindervideoen. Videoen kan ses på skolens hjemmesiden under 
”Realskolens Venner” 

Skolens ansatte startede i uge 32 – ugen før eleverne møder ind. Det har været en god opstart, hvor de 
ansatte har tid til at forberede sig grundigt til elevernes ankomst både i forhold til deres undervisning, men 
også i forhold til trivsel. Igen kan vi sige at vores start stemmer overens med skolens slogan, at  ” trivsel og 
faglighed går hånd i hånd.” 

Grundfortællinger – Christian Møller 

Som et nyt tiltag har skolen arbejdet med grundfortællinger. Blev første gang introduceret på et 
bestyrelsesseminar. Sidenhen har ledelsesgruppen og lærergruppen arbejdet med det, hvor vi i det nye 
skoleår også introducerede elever og forældre for grundfortællinger. Ideen er, at vi i forbindelse med 
jubilæet skal have sammenfattet og indrammet vores fælles grundfortælling. (CM læser flere eksempler op) 

5. september – store tælledag 

Status  

• 1212 elever i alt. 
• 150 elever i 10. klasse. 
• 600 piger 612 drenge. 
• 191 elever i SFO’en. 
• 947 familier. 
• 1082 elever fra Randers Kommune – 130 elever fra 9 andre kommuner. 

1212 elever er det tal vi får tilskud af. Vi har aldrig været flere.  

Folkeskolen har igen været op i medierne. Randers Realskole vil meget gerne have en god folkeskole – vi 
skal være et tilvalg frem for et fravalg af folkeskolen. Vi vil gerne et stærkt og intensiveret samarbejde med 
Randers kommune. 



Skolen har haft besøg af både kommunalpolitikere og folketingspolitikere fra Socialdemokratiet til en mere 
generel drøftelse af nogle af de kontroversielle udmeldinger, som partiet har fremført i forhold til de frie 
grundskoler omkring koblingsprocenten og antallet af elever, som må gå i vores skoleform. Resultatet var 
gode og konstruktive samtaler, hvor vi faktisk begge gange fik ros for vores skolepraksis og vores tiltag også 
i forhold til social ansvarlighed, som betyder meget for os.  

Væreområdet 

Der bliver vist billeder af det nye område:  ”Fra skrænt til spændende bevægelses- og væreområde”. Det 
bliver også brugt uden for skoletid. Alle er velkomne. En del af lyset by.  

Fabersvej 1 

Vi har ikke valgt at lave en stor udvidelse, men en samlet udvidelse på 6 klasser. Vi håber på at blive 1350 
elever, når processen er færdig. Gruppe- og mødefaciliteter er en del af projektet, samtidig med, at den nye 
bygning skal være med til at skabe mere luftige rammer på Fabers Allé 3. Vi håber således at skabe de bedst 
tænkelige rammer fremadrettet for skolen. 

I forbindelse med udvidelsen er det vigtigt at pointere, at det ikke bliver tale om en A og B bygning, men 
netop om en samlet skole, hvor mere end 30 klasser vil besøge huset hver dag.  

Forklaring af faghus. Der bliver plads til endnu mere passion i undervisningen, da rammerne fordrer til en 
endnu mere spændende og innovativ undervisning, hvor alle hovedfag får deres egne lokaler. Her foruden 
skal der laves auditorie i den nye bygning og på vores nuværende adresse (vi får således flere fysiske steder, 
hvor man kan have flere klasser, som får et oplæg på samme tid).  

Adresseændring – Navn efter arkitekten, som har tegnet den ny bygning Jens P. Jensen Wærum  - navn 
Jensen Wærums Allé fra januar 2019  

Jubilæum 

Årsskrift 2018 og 2019 (18 hvad skal der ske, 19 hvad er der sket) 

• Festdag for alle elever 
• Frokost for alle tidligere ansatte 
• Reception for alle venner af huset  
• Fest for alle ansatte 
• Fest for tidligere elever 2/11-2019 

På nær det sidste punkt skal alle aktiviteter ske i uge 33 

Et ekstra tiltag: Åbent hus for hele byen – en lørdag (lang lørdag) i efteråret, hvor alle kan komme og se 
vores skole.  

 

Orientering om vores nye bygning Fabersvej 1 /v. Tine fra Randers Arkitekten 

Tine fra Randers Arkitekten præsenterede med billeder det nye faghus en 10 måneder lang proces.  

• Dragonparken – innovationsetagen - kælder 
• Teknisk skole – stueetagen (auditorie og undervisning) – offentlig etage 
• Voldbrohus – 1. sal ”Sprogets etage” 



• Krone Apotek – SHK-etage – tagetage – trivsel, støtte og ressourcerum  

22. juni 2019 skal det stå færdig. 

Der bliver oprettet en Sciencegang med fysiklokaler, legolokale og to geografilokaler i vores nuværende 
bygning. Det hele medfører som sagt mere luft på resten af skolen. Ny indgang og reception – med tiden 
også nyt lærerværelse og køkkenfaciliteter på den nuværende lærerværelsesgang. 

Valg 

Forældrekredsen (som også klasserepræsentanterne tilhører) vælger bestyrelsesmedlem. Lars Ørnfeldt 
Jensen er på valg og genopstiller. Bestyrelsen anbefaler genvalg.  

Opstillede kandidater: Christian Moestrup., Lars Ø, Allan Brix, Caroline Boldsen 

Valgt: Lars Ørnfeldt  

8. Forældrekredsen vælger suppleant 

 Suppleant: Christian Moestrup 

 

9. Evt.  

10. Afslutning på fælles del af mødet 

------------------------------------------  

Repræsentantskabet fortsætter alene med:  

11. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til vedtægter:  

a) Valg af bestyrelsesmedlemmer. Bettina Redder og Martin Schlägelberger er på valg. Begge genopstiller 
og bestyrelsen anbefaler genvalg.  

Følgende vælges: 

Bettina Redder  

Martin Schägelberger 

Caroline Boldsen 

b) Valg af suppleanter til bestyrelsen  

Peter Juul Møller 

c) Præsentation af sidste års forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer  

d) Realskolens Venner vælger selv bestyrelsesmedlemmer. Christian Bjørn stiller denne gang op til 
bestyrelsesvalg via Realskolens Venner. Charlotte Leth er på valg, men ønsker ikke genvalg, idet hun stiller 
op som repræsentant- skabsformand (jf. nedenfor).  

Christian Bjørn vælges af Vennerne. 



e) Valg af repræsentantskabsformand. Henrik Thuren er på valg, men ønsker ikke til genvalg. Charlotte Leth 
er villig til valg som repræsentantskabsformand. 

Charlotte Leth er valgt  

 

12. Evt. 

Der var ikke flere punkter til debat, og herefter sagde Christian Bjørn en stor tak til Henrik Thuren for hans 
mangeårige virke i bestyrelsen.  

Herefter sagde Christian Bjørn ligeledes tak til alle for det store og gode fremmøde.  


