
Til alle forældre, klasserepræsentanter 

og repræsentanter fra Realskolens Venner

Invitation til skolekredsmøde  
på Randers Realskole i Musikhuset  
11. april kl. 19.00

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Skolelederens beretning

4. Regnskab ved vores revisor Anders Hübertz Mortensen

5. Indlæg ved Lene Nørris Jensen om fundraising på Randers Realskole.

6. Redegørelse for vores tilsynsarbejde i 2018/19 

7. Forældrekredsens valg af tilsynsførende. Bestyrelsen foreslår genvalg af Kurt Ernst.  
 Se mere i bilag 1

8. Evt.   

 
Randers, den 4. marts 2019                                                 

Med venlig hilsen 

 
Charlotte Leth Hans Myhrmann 
Repræsentantskabsformand Skolebestyrer

Før det ordinære møde kl. 19.00 (se dagsorden nedenfor) vil Henrik Hovgaard fra firmaet Future Navigator 

kl. 17.00 - 18.30 holde et spændende oplæg med overskriften ”Fremtidens skole, - fremtidens samfund”. 

Se separat skrivelse for uddybende information og tilmelding.



Valg af tilsynsførende (Bilag 1)

Bestyrelsen foreslår genvalg af Kurt Ernst som tilsynsførende for skolen.  
Kurt Ernst har i en lang årrække været formand for Danmarks Private Skoler.  
Før dette har han været skoleleder på Elise Schmidts Skole.

Der er tale om en funktionsperiode på foreløbig 2 år.

Skolens forældrevalgte certificerede tilsynsførende

Forældrene på en fri grundskole skal vælge en eller flere tilsynsførende til at føre tilsyn med un-
dervisningens kvalitet. De tilsynsførende vurderer bl.a., om undervisningen og elevernes faglige 
niveau kan stå mål med folkeskolen. 

Den forældrevalgte tilsynsførende skal fremover være certificeret til at føre tilsyn med frie 
grundskoler.

Skolerne kan vælge mellem alle de tilsynsførende, der er certificeret af Kvalitets- og Tilsyns- 
styrelsen.

Krav til den tilsynsførende

For at blive certificeret tilsynsførende skal man have de nødvendige faglige og pædagogiske 
kvalifikationer til at kunne vurdere undervisning på grundskoleniveau.

En tilsynsførende skal udtale sig om, hvorvidt eleverne får en undervisning, der står mål med, 
hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og om skolen forbereder eleverne til at leve i et 
samfund med frihed og folkestyre.

Den tilsynsførende skal gennemgå et kursusforløb og certificeres af Kvalitets- og Tilsyns- 
styrelsen.

Hvert år skal den tilsynsførende overvære mindst en hel skoledags undervisning. Her på skolen 
har vi valgt, at den tilsynsførende aflægger flere, lidt kortere tilsynsbesøg, som er fordelt ud 
over skoleåret. 

Den tilsynsførende skal en gang om året aflevere en skriftlig tilsynserklæring til forældre- 
kredsen og skolens bestyrelse om tilsynet. Det er skolens ansvar, at tilsynserklæringen bliver 
udleveret til skolens forældre.

Tilsynserklæringen lægges på skolens hjemmeside, og skolens tilsynsførende giver tillige en 
mundtlig redegørelse på skolekredsmødet i april.


