
Til forældrekredsen og klasserepræsentanter

Invitation til forældrekredsen  
og skolens repræsentantskab
På det kommende møde har vi bl.a. valg til skolebestyrelsen. Både forældrekredsen og skolens 
repræsentantskab skal vælge medlemmer til bestyrelsen, og da samtidig størstedelen af indhol-
det i de to møder er sammenfaldende, sammenlægges de to møder. 

Af hensyn til reservation af lokale mm., er det nødvendigt, at du/I melder positivt tilbage, såfremt du/I 
kommer til mødet. Tilmelding på tlf. 87 12 32 30 senest d. 24. september 2018. Er du som repræsen-
tantskabsmedlem forhindret i at komme, så giv venligst indkaldelsen til din suppleant.

DAGSORDEN: Næste side

Tirsdag den 25. september 2018 kl. 19.00 i Musikhuset

Vedr. valg til skolens bestyrelse (se illustration s. 3, 4 og 5)

Skolens bestyrelse består af 9 medlemmer valgt af forældre og Realskolens Venner.  
Derudover sidder repræsentantskabets formand, skolens direktion og 2 medarbejder- 
repræsentanter også med ved bestyrelsesmøderne.

To bestyrelsesmedlemmer vælges direkte af (og blandt) forældrekredsen. 

Fire bestyrelsesmedlemmer vælges af skolens repræsentantskab (en repræsentant er valgt i 
hver af skolens klasser – pt. 48). 

Tre medlemmer er valgt af Realskolens Venner (en kreds af forældre, der ikke længere har børn 
på skolen, tidligere elever og øvrige, der har interesse for at bidrage til Randers Realskole’s virke). 

Har du som forælder og/eller som valgt klasserepræsentant lyst til at stille op til bestyrelsen, vil vi bede 
dig kontakte bestyrelsesformand Christian Bjørn senest 14. september 2018. Se kontaktdata næste side.
Se evt. også gældende bestyrelsesaftale: Link til online version.

https://randersrealskole.dk/wp-content/uploads/2018/04/Bestyrelsesaftale.pdf


DAGSORDEN:
1. Velkomst 

2. Valg af dirigent

3. Beretning om skolen /v. bestyrelsesformand Christian Bjørn

4. Beretning om skolen /v. skolebestyrer Hans Myhrmann

5. Orientering om vores nye bygning Fabersvej 1 /v. Brian Andersen fra Randers Arkitekten

6. Kaffe

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

8. Forældrekredsen vælger suppleant

9. Evt.

10. Afslutning 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.

 b) Valg af suppleanter til bestyrelsen

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

12. Evt.

Randers, den 3. september 2018                                                 

Med venlig hilsen 

Henrik Thuren Hans Myhrmann Christian Bjørn 
Repræsentantskabsformand Skolebestyrer Bestyrelsesformand

  Tlf. 2010 6969 
  chr@nybolig.dk



BESTYRELSEN PÅ RANDERS REALSKOLE Planche 1: Oversigt

Heraf klasserepræsentanter
Pt. 48

Forældrekredsen
Ca. 2.200

9 bestyrelsesmedlemmer

Realskolens Venner
Ca. 110 valgbare (uden børn på skolen)

Herudover deltager i bestyrelsesmøder:

Skoleleder og souschef 2 medarbejderrepræsentanterRepræsentantskabsformand



Realskolens 
Venner 

8

Realskolens Venner vælger 8 til 
repræsentantskabet. Disse 8 må ikke 
have børn på skolen, når de vælges. 

Klasse- 
repræsen- 

tanter
48

Forældrerepræsentanter 
for de p.t. 48 klasser  

vælges til repræsentantskabet

Bestyrelsen 
9 medlemmer

Realskolens Venner 
er en stor kreds af 
forældre, tidligere 
elever og øvrige,  
der har interesse  
for skolen.

...vælger formand for ét år ad gangen ved repræ- 
sentantskabsmøde/skolekredsmøde i september.

BESTYRELSEN PÅ RANDERS REALSKOLE Planche 2: Uddybende

Repræsentantskabet, der vælger ialt 7 bestyrelses- 
medlemmer, udgøres af forældrerepræsentanter for 
de p.t. 48 klasser samt 8 repræsentanter fra Real-

skolens Venner. Forældrerepræsentanterne vælger 4, 
repræsentanterne for Realskolens Venner vælger 3.

Repræsentantskabet

7
Forældrekredsen udgøres 
af alle forældre til børn 

på skolen, ca. 2.200. 
Forældrekredsen vælger 
direkte 2 til bestyrelsen

Forældrekredsen

2

Repræsentantskabet

8

48



BESTYRELSEN PÅ RANDERS REALSKOLE

Heraf klasserepræsentanter
Pt. 48

Forældrekredsen
Ca. 2.200 Realskolens Venner

Ca. 110 valgbare (uden børn på skolen)

Flemming 
Olsen

Lars 
Ørnfeldt
Jensen

Christian 
Bjørn

Bettina 
Redder

Dorthe 
Østerby

Martin  
Schlägenberger

Erik 
Grave

Charlotte 
Leth

Anne 
Wolthers

PÅ VALG PÅ VALG PÅ VALG PÅ VALG PÅ VALG
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