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Pressemeddelelse fra Randers Realskole 17. juni 2020 

 

Ny ledelsesstruktur på Randers Realskole 
- med yderligere fokus på trivsel og styrkelse af indskolingsdelen 
 

Som Danmarks største privatskole med mere end 1.300 elever og 120 ansatte arbejder vi på 

Randers Realskole hele tiden på at kunne tilbyde vores elever og familier de bedst mulige 

læringsmiljøer. Det betyder også, at vi konstant har fokus på optimering af skolens organisation 

og ledelse, og pr. 17. juni har vi således reorganiseret vores ledelse, så vi bl.a. får en styrkelse af 

de yngste årgange og et endnu større fokus på god trivsel.  

 

Fokus på yderligere sammenhæng i indskolingen 

Skolens nye ledelsesstruktur indebærer bl.a., at SFO og 0. - 3. klasse nu kommer under samme 

ledelsesansvar. Dette vil sikre en endnu bedre sammenhæng for eleverne i de yngste klasser - 

både pædagogisk, undervisningsmæssigt og i dagligdagen. Jan Frederiksen bliver afdelingsleder for 

SFO og 0.-3. klasse, og Rikke Lykke bliver souschef i SFO’en. Udover en bedre sammenhæng 

mellem skole og SFO vil den ny ledelsesstruktur give skærpet fokus på en række trivselsmæssige 

tiltag samt den fortsatte udvikling og sammenhæng mellem indskoling og mellemtrin frem til 

udskoling. (Mere om skolens trivselsmæssige tiltag: https://randersrealskole.dk/laering-og-trivsel) 

 

Omstrukturering af ledelsen 

Reorganiseringen af ledelsen indebærer en mere fokuseret funktionsopdeling, hvor alle 

afdelingsledere nu har ledelsesansvar for forskellige årgange. Samtidig er der sket en 

tydeliggørelse af arbejds- og ansvarsområder: Hans Myhrmann er skoleleder, Christian Møller er 

udviklings- og souschef, Jan Frederiksen er som nævnt afdelingsleder for SFO og 0.-3. klasse, Lars 

Bang er afdelingsleder for 4.-6. klasse, Jeppe Klindt Thomassen er afdelingsleder for 7. og 8. klasse 

samt fagpædagogisk udvikling, Kim Poulsen er afdelingsleder for 9. og 10. klasse. Endelig er 

Marlene Bjørn afdelingsleder for administrationen. 

(En uddybende beskrivelse af ledelsen og dens ansvarsområder kan findes på skolens hjemmeside: 

https://randersrealskole.dk/skolens-ledelse) 
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Ansættelse af psykolog: Endnu stærkere indsats for trivsel 

Som led i skolens fokus på at skabe optimale læringsmiljøer med trivsel og tillidsfulde elev-lærer 

relationer har vi i flere år haft ansat en ”ressourceperson”, Janni Kempel Christensen, til at sikre 

den gode trivsel i de ældste klasser på skolen. Pr. 1. august ansætter vi derudover psykolog Louise 

Guldberg Rasmussen, der skal have fokus på en tidlig indsats på de mange områder vedr. 

elevernes udvikling og trivsel på de yngre klassetrin fra 0. – 6. klasse. Louise Guldberg Rasmussen 

skal bl.a. samarbejde og ”sparre” med skolens lærerteams for at sikre, at pædagogiske, sociale 

eller individuelle udfordringer opdages og håndteres i opløbet – før de vokser sig til større 

udfordringer for enkelt-elever eller klasser.  

 

Styrket udvikling af medarbejderkompetencer 

Vi stiller krav til vores elever og til samarbejdet med vores forældregruppe. Det betyder også, at vi 

stiller store krav til vores egne kompetencer. Vi er på skolen heldige at have motiverede og højt 

kvalificerede medarbejdere, der har muliggjort skolens gode resultater. I forhold til vores 

kerneydelse, læring og undervisning, er læreren den afgørende faktor, og vi har løbende fokus på 

efteruddannelse og kompetenceudvikling, et område, der med den nye ledelsesorganisation får 

endnu større fokus og opmærksomhed. 

 

Tydelig og målrettet ledelse skal give et sikkert afsæt for fremtiden 

Vi ønsker en tydelig og målrettet ledelse, der sammen med medarbejderne kan fremtidssikre 

skolen i forhold til fortsat udvikling af et unikt undervisnings- og læringsmiljø. De tiltag, vi laver, 

skal kunne måles i elevernes trivsel og læringsresultater. Alle vores udviklingsprojekter har til 

formål at sikre, at skolen dels er på forkant med den tekniske og faglige/pædagogiske udvikling,  

dels at skabe en dagligdag, der er tryg og fællesskabsorienteret - og endelig at sikre, at skolen til 

stadighed har det samlet set bedste undervisningskoncept med stor kvalitet i undervisningen. 

 

---------- 

For spørgsmål eller yderligere information kontakt venligst direktionen: 

Skoleleder Hans Myhrmann eller udviklingschef Christian Møller 

Tlf. 8712 3230 


