
Referat af skolekredsmøde 30. september 2019 
 
Velkomst: Anne Wolthers 
 
Valg af dirigent: Anne Wolthers  
 
Formandens beretning v. Christian Bjørn 

• I år ved dette møde er der valg til bestyrelsen samt nyt fra formand og skoleleder.  
• Første skolekredsmøde i vores nye bygning.  

 
Siden sidst:  

• Bestyrelsen har sammen med skolens direktion fulgt op på skolens strategiplan – alt kører efter 
planen. 

• Givet strategiplanen et tjek up. Planen er lavet for et par år siden, og bestyrelsen mener, at det er 
vigtigt kontinuerligt at tjekke op på, om alt stadig er relevant.  
Verden omkring os forandres – der vil derfor hele tiden skulle justeres i forhold til omverdenen.  

• Redegørelsen fra skolens tilsynsførende – Kurt Ernst - på dagsordenen. En utrolig flot 
tilsynsrapport.  
Den er implementeret i bestyrelsens mødehjul, således den kommer på dagsordenen hvert år.  

• Årets arbejde i bestyrelsen er evalueret. Har vi lavet det vi bestemte os for? og har vi hængepartier 
i forhold hertil? 
Vi har lavet det vi har sat os for, og bestyrelsen kunne konstatere, at der ikke var hængepartier.  

• Siden april, hvor vi havde sidste skolekredsmøde, har der været fuld fokus på færdiggørelsen af den 
nye skolebygning. Den blev klar til skolestart, og sideløbende har forberedelserne til skolens 150 års 
jubilæum været i fuld gang.  

 
Nye bygning: 

• Eleverne startede op i den nye bygning, og der blev holdt reception i forbindelse med skolens 
jubilæum og stor fest for personale med påhæng. 

• Den nye bygning er sat i gang, og der er blevet brugt mange resurser på at forberede, hvordan man 
bedst får den implementeret. Det er også gået efter planen, dog med få udsving undervejs – men 
det hele er landet rigtig fornuftigt.   

• Stor opgave for skolens direktion og ledelse at køre så stor en opgave igennem. Lige fra købet af 
bygningen, ombygning og ibrugtagningen. Godt gået – og nu skal det primære fokus igen være på 
skole og undervisning.  

• Finansiering af den nye bygning; muligt at købe bygningen kontant, men valgte at benytte 
kreditforeningen i forhold til selve ombygningen. Det hele er endt rigtig fornuftigt. 

 
Økonomi  

• For flere år siden blev vi enige om, at det ikke var forbudt at lave overskud, og at det at drive skolen 
skulle anskues fra en virksomhedsvinkel.  

• Vi har præsteret fine overskud over årene, men også sagt, at pengene skal ud og arbejde til gavn 
for vores kunder. Selvom vi nu også har investeret massivt i bygninger, udvidelse, yderligere 
personalekræfter mv., så er det jo igen i sidste instans for elevernes skyld for at sikre de bedste 
rammer for vores undervisning.  

• Økonomien ser stadig fornuftig ud. Vi trænger til en pause – både i forhold til vores medarbejdere 
og for vores fælles pengekasse.  

 
 



Bestyrelsen 
• Farvel til 2 bestyrelsesmedlemmer  
• Anne Wolthers, som har været med i bestyrelsen i mange år og over flere omgange. 
• Erik Grave - tak for en indsats i bestyrelsen, som har strakt sig over 20 år.   

 
Skolebestyrerens beretning v. Hans Myhrmann 
 
Afslutning på sidste skoleår og skolestart   

• Innovationsugen for vores 7. klasser og vores praktikprojekt i 8. klasse. Eksamensafvikling var langt 
bedre i år. Modsat forrige år, hvor der var flere udfordringer   

• De ansatte startede i uge 32. (7 nye lærere) 
• Vi har hvert år næsten 400 nye elever. Giver stof til overvejelse. Hver 3. elev er ny i år.  
• Forældremøderne har der været rigtig gode tilbagemeldinger på. Overbygningen havde fælles 

opstart vedr. uddannelsesparathed, - valg af fremtidig uddannelse. Karakterstyrke frem for 
karakterer alene. 

• Det nye faghus. 
• Vi er allerede i gang med at optage elever til næste år.  
• Udvidet fra 48 til 52 klasser - 4 spor i mellemtrinnet, 9 spor i udskolingen – 6 spor i 10. klasse 
• Ikke bare nyt faghus – også en ny Sciencegang i den ”gamle” bygning 

 
Indvielse af den nye bygning Fabersvej + modernisering i eks. bygninger. 

• Lørdag i uge 32 forlod håndværkerne huset. 
• Opstart mandag uge 33. 
• Ny nummerering af lokaler og bygninger. 
• Helt ny kultur med flere praktiske ændringer, som vi kigger på. At finde sig optimalt til rette tager 

tid, skal tage tid. 
• Eleverne i overbygningen har taget godt imod den nye bygning – det er en proces som vi glæder os 

til at være en del af.  
 

 
150 års jubilæum uge 33 + 2/11-19. 

• Forberedelse de første dage. 
• Elevdagen 15. aug. i Arena Randers. Super dag trods lokationen ændredes til Randers Arena 
• Brunch med nuværende og tidligere medarbejdere 
• Den officielle reception. (kæmpe succes) 
• Personalefest. 
• Den 2. nov. – pt. 250 tilmeldte. Opfordring til dem, som ikke har tilmeldt sig. 
• Vores jubilæumsfilm – tidslinjen. 

 
Store Tælledag pr. 5. september 

• 1333 elever i 52 klasser. 
• 167 elever i 10. klasse. 
• 667 piger og 666 drenge. 
• 194 elever i SFO. 
• 1046 familier. 
• 1189 elever fra Randers kommune og 144 elever fra andre 10 kommuner. 

 
Hvad er fokus på skolen i år?!     

• ”Det lange seje træk – også med nye projekter”: 



• Vi skal have fokus på den bedste anvendelse af vores nye kvadratmeter. – Også at få kulturen med 
os. 

• Ordblinde med fokus på overgange til ungdomsuddannelserne og Randers Kommune – vi har været 
pionerer.  

• Elever med flere sprog. 
• Praksisfaglighed, - obligatoriske valgfag – billedkunst. 
• Tidlig læsestart med førskolegruppen. 
• STEM-projekt med fokus på kønsinklusion – samarbejde med Eksperimentariet og KU 
• Innovation – Fokus på Fonden for Entreprenørskab. (Innovation og dannelse)  

 
Præsentation fra elever i 9. klasse 

• ”Let rumpen og gør en forskel” 
• Fokus på social innovation – eksempel fra pigerne  
• Bruge kirken, hvor hjemløse kunne få mad, drikke og tøj – doneret fra supermarkeder og forskellige 

tøjbutikker fra Randers. 
• Vil gerne udvide konceptet – lave æbleskiver og sælge dem – hvor overskuet skal gå til det frivillige 

arbejde i kirken  
 
 
Valg: 
 
Forældrekredsen: 

- Christian Moestrup (valgt til bestyrelsen) 
- Peter Jakobsen (suppleant) 

 
Klasserepræsentanter: 

- Tina Mariager - 27 (valgt til bestyrelsen) 
- Christian Adriansen - 19 (valgt til bestyrelsen) 
- Michael Bruhn - 14 (suppleant) 
- Johnny Freiheit - 11 
- Mads Kirk - 7 

 
 
Realskolens venner – Her blev følgende valgt: 

- Dorthe Østerby  
- Flemming Olsen 

 
Valg af repræsentantskabsformand: 

- Charlotte Leth 
 
 
 
Eventuelt 

- Ingen indskydelser  
 
Dirigenten takkede herefter for et godt møde.  
 
Ref. Jeppe Thomassen 
 
 


