
Referat af skolekredsmøde 
Mødedag 25. april 2022  
Mødetidspunkt 19.00 -21.00 
 
Dagsorden 

• Valg af dirigent 
• Formandens beretning 
• Skolelederens beretning 
• Regnskab ved revisor, Anders Hübertz Mortensen 
• Indlæg vedr. etablering af ”Nonnehaven” ved Fabersvej 1 
• Evt. 

 
Formandens beretning v. Formand Dorthe Østerby 
 
Beretningen dækker perioden siden sidste skolekredsmøde den 30. september 2021 
 
Bestyrelsens overordnede opgaver er ifølge skolens vedtægter (§ 14): 

• at varetage skolens overordnede ledelse  
• at være ansvarlig for skolens økonomi og drift, herunder at de statslige tilskud forvaltes i 

overensstemmelse med loven. 
 
De overordnede opgaver afspejles i det mødehjul, vi har for bestyrelsens arbejde, sådan at vi sikrer, at vi hen 
over året kommer rundt om de emner, som vi bør og skal. 
 
Afholdt 4 bestyrelsesmøder, 1 bestyrelsesseminar ,1 økonomiudvalgsmøde, herudover årsmødet i DP 
 
Konstituering 
Bestyrelsen konstituerede sig med mig som formand, Michael B. Nielsen som næstformand og Tina 
Mariager Jensen som sekretær. 
 
Bestyrelsesmøde 27. oktober 2021 
Ved det første bestyrelsesmøde, den 27. oktober 2021 nedsatte vi udvalg: 
Økonomiudvalg: 
Formand Christian Moestrup 
Mathias Laursen 
Michael B. Nielsen 
Tina Mariager Jensen 
Undertegnede 
 
Forretningsudvalget: 
Formand, næstformand, sekretær og formand for økonomiudvalget. 
 
Herudover bruges det første bestyrelsesmøde altid på: 

• Endelig fastlæggelse af bestyrelsens forretningsorden for året  
• Evaluering af skolekredsmødet  
• Evaluering af bestyrelsens medvirken ved forældremøderne i august/september  

 



Økonomi  
Bestyrelsen er – som nævnt indledningsvis – ansvarlig for skolens økonomi og drift. Derfor fylder økonomi 
selvfølgelig meget i vores arbejde – bl.a. på den måde, at  

• fast punkt til hvert eneste møde: budgetopfølgning 
• drøftelse af budgetforudsætninger (antal elever og klasser, personale, skolepenge, om større 

anlægsarbejder osv.) 
• gennemgang og vedtagelse af budget – decembermødet allokeret hertil 
• regnskabsgennemgang med revisor og godkendelse heraf – på vores martsmøde 

 
Det sidste hører vi jo meget mere om senere i aften. 
 
Og selv om det måske er lidt en ”spoiler” i forhold til revisor, Anders Mortensens, orientering om lidt, så vil 
jeg alligevel allerede nu slå fast, at vi som bestyrelse – og I som kunder i butikken – fortsat kan sove helt 
roligt om natten. 
 
Vi har en særdeles sund og god økonomi og er igen i år kommet ud med rigtig fint regnskab og resultat.  
Vi har igen overskud på vores drift – og det er vigtigt - og helt bevidst, at vi har det. 
 
Og hvorfor er det det? 
1: Som det vil fremgå af vores regnskab, så består den væsentligste del af skolens indtægter af statstilskud. 
Og netop størrelsen af det tilskud er en stor usikkerhedsfaktor – fordi det jo afhænger af de politiske vinde, 
om vores skoleform er i med- eller modvind. Vi oplever til stadighed fokus på vores skoleform – enten fra 
politikerne eller fra pressen… 
 
Vi holder altid vejret, når der er finanslovsforhandlinger, for det er aldrig til at vide, om der som led i 
forhandlingerne pludselig skæres i tilskuddet til de private skoler – den såkaldte koblingsprocent. 
 
Koblingsprocenten er et udtryk for, at det tilskud privatskolerne modtager, bliver beregnet som en given 
procentdel af, hvad det har kostet at drive folkeskole for 3 år siden. Den procentdel er gennemsnitligt 76 – 
men konkret for Randers Realskole er den 67-68%. 
Og en ændring på bare 1 pct. point betyder selvsagt meget for en skole af vores størrelse.  
Derfor er vi nødt til at have et økonomisk beredskab, der kan give os ro på bagsmækken i forhold til det. 
 
2: Herudover betyder dét, at vi har en god og sund økonomi og genererer overskud, at vi også har et 
økonomisk råderum 
 
Hvad skal vi bruge det til? 

- Afdrage på vores gæld 
- Sørge for, at vores faciliteter til stadighed er i tip top stand (bygningsmasse, IT osv.) 
- Den indsats i forhold til samfundsansvar/socialt ansvar (CSR), som allerede gøres, og gerne vil blive 

ved med og også gerne vil udvide. 
 
Politisk er der en opfattelse af, at vi som private skoler ikke tager tilstrækkeligt samfundsansvar – herunder 
socialt ansvar.  
 
Det ligger dybt forankret i skolens DNA - værdigrundlag og det formål, som skolen hviler på – at vi vil tage et 
samfundsansvar. 
Derfor har vi stor fokus på at tydeliggøre,  

- hvordan vi allerede har aktiviteter og indsatser  



og 
- hvordan vi vil iværksætte aktiviteter og indsatser 

 
i forhold til 7 specifikke kernetemaer, som vi har defineret sammen med vores kollegaskoler i Danmarks 
Private Skoler – aktiviteter og indsatser, der ultimativt har det formål, at de er til gavn for samfundet i bred 
forstand. 
 
Vi har på skolens hjemmeside dedikerede en side vedr. CSR og samfundsansvar, hvor vi får præciseret vores 
mange tiltag og indsatser på området – og også hvor, vi er klar over, at der fortsat er plads til forbedring. 
 
Jeg vil opfordre jer til at besøge vores hjemmeside: https://randersrealskole.dk/info/nyt-vedr-arbejdet-med-
samfundsansvar/ 
 
Vi har en ambition om at lave et specifikt regnskab på udvalgte områder af skolens samfundsansvar. 

--- 
Tilbage til beretningen om bestyrelsen arbejde: 
 
Det andet hovedansvarsområde: Den overordnede ledelse 
Det andet hovedansvarsområde, som bestyrelsen har – den overordnede ledelse -  har vi også haft fokus på i 
bestyrelsesarbejde. 
Bl.a. i form af: 
Bestyrelsesseminar – januar 2022 
Temaet i år: Forretningsmodellen Business Model Canvas som værktøj til forretningsudvikling. Ekstern 
oplægsholder, som lærte os om modellen, herunder ved praktiske øvelser. 
 
Modellen kan bl.a. bruges til det strategiarbejde, der står for og som skal påbegyndes inden vores 
nuværende strategi som rækker til 2025, udløber. 

- Så temaet lå og ligger fuldstændig i forlængelse af en anden af bestyrelsens hovedansvarsområder, 
nemlig at varetage den overordnede ledelse af skolen  

 
Og som jeg nævnte indledningsvist, så har vi i bestyrelsen et stærkt hold og en flok bestyrelsesmedlemmer, 
som har lyst til at bidrage med de kompetencer, de/vi hver især besidder – og derfor har vi – da vi 
evaluerede bestyrelsesseminaret talt om, hvordan vi aktiverer de kompetencer, så det skaber værdi for 
skolen: 
Vi har således besluttet at udvide selve seminaret, så det også kan omfatte lørdagen med + afsat dag til 
strategiarbejdsmøde en lørdag i august. 
 
Ledelsessamtaler 
FU har afholdt de årlige ledelsessamtaler med HM og CM i november, hvor vi giver os og hinanden tid at 
tale om, hvordan det går, tage temperaturen på ledelsen. Plejer at være gode og konstruktive samtaler – og 
det var det også denne gang  
 
Opsamling og tak 
Randers Realskole kører rigtig godt – der udvikles hele tiden, der stræbes efter mere og mere og der er styr 
organisationen og økonomien – sådan at vi hver eneste dag samtidig kan holde fokus på kerneforretningen 
– god undervisning. 
 
Stor ros til et enestående engageret og dedikeret personale – gælder alle personalegrupper. 
 

https://randersrealskole.dk/info/nyt-vedr-arbejdet-med-samfundsansvar/
https://randersrealskole.dk/info/nyt-vedr-arbejdet-med-samfundsansvar/


Og tak til jer forældre for den tillid og opbakning, I viser skolen, når I sender jeres børn til vores skole, og når 
I engagerer og involverer jer i jeres børns skole. 
 
Til sidst vil jeg sige STOR TAK til direktionen og mine bestyrelseskollegaer for jeres indsats og et rigtigt godt 
samarbejde  
 
 
Skolelederens beretning v. Hans Myhrmann 
 
Dagsorden 

1. Ved at være på den anden side af corona.  
2. Ukraine 
3. Udsendelsen ”Flugten til privatskolerne”   
4. Realskolens Venner 
5. To nye afdelingsledere ansat 
6. Eksamen til sommer/Storlejr indskoling 
7. Vores økonomi, og hvad det indebærer     

 
Heldigvis er Corona ved at aftage 

- Hvor hurtigt, man glemmer.  
- Det har været en meget lang vinter. 
- Aldrig oplevet så mange elever og ansatte være syge på så koncentreret en periode. 
- Hygiejne, sprit og gode vaner fortsætter. 
- Holder af skolehverdagen! 

Børnene har været gode til at være i det. 
Vi har set børnene være glade for at være tilbage i skolen og sammen deres kammerater 

 
Ukraine og Randers – Randers Realskole 

• Vi har taget kontakt til kommunen. Det hele er lidt uafklaret lige nu. 
• Fælles møde med de andre frie skoler. 
• Vi kan lige nu og her tilbyde lokaler til undervisning, vores udearealer og indearealer efter skoletid. 

Ambassadørvirksomhed på elevniveau mv. 
• Vores indsamling via løb og postkort og tilskud ved indsamling på tv. 
• Vi skal hjælpe sammen som by. 

Randers Realskole vil gerne deltage i dette vigtige arbejde. Ikke i et isoleret Realskoleprojekt, men i 
et byprojekt. 
700 ukrainske børn, der skal i skole i Randers – svarende til den tredje største skole i Randers. 
Der er i dag kommet et nyt lovudkast, som muliggør en meget mere smidig måde at organisere 
undervisningen på end tidligere, og det kommer til at betyde meget for afviklingen lige om lidt.  
Lige før påske afviklede indskoling og mellemtrin deres årlige arrangement, hvor der blev samlet 
116.424 kr. ind på en formiddag til Unicef og dermed Ukraine. 
Videre har vores to 3. klasser – solgt postkort for 30.000 kr., og derudover har skolen doneret 
10.000 kr. til samme formål. 
Elevernes engagement og jeres opbakning som forældre har været helt enestående også i denne 
forbindelse.  

 
 
Flugten til privatskolerne 

• Nogle gange bliver man bare så træt. 
• Har I set programmet? 



• Den politiske modstand mod vores skoleform bliver ikke mindre af et sådant program.  
• Dokumentation for vores ansvar og indsats. Jf. hjemmeside, og det Dorthe sagde i sin beretning. 
• Vores DNA at være en folkelig privatskole, som vil gøre en forskel for de børn og de familier, som vi 

har lavet aftale med. 
Vi som skole gør en forskel i arbejdet med samfundsansvar – et arbejde vi aldrig bliver færdige med, 
Alle børn har ret til et skoletilbud – om end det er en folke- fri- eller privatskole.  
 

 
Realskolens venner 

• Apropos samfundsansvar – RRV. 
• Foreningens formål. 
• Hvad støtter vi? 
• Hjemmesiden. 
• Kontingentet, og hvor gerne vi vil have jeres fortsatte medlemskab, når jeres unge er stoppet på 

skolen 
I dag er det en stor og vigtig del af skolen. 120.000 kr. at hjælpe for om året. 
Betaling svarer til 100 kr. pr familie, og her foruden har vi 120-130 passive familier (tidligere elever 
og forældre), som også betaler. 
Foreningen støtter op om arrangementer, elevture mv. og giver også mulighed for, at man som 
familie kan søge tilskud til udlandsture, sommerskoleophold med meget mere. 
Vi vil gerne fastholde alle nuværende medlemmer, men vi oplever, at mange stopper 
medlemsskabet, når børnene forlader skolen. Vi vil gerne sikre ”økosystemet” for de kommende 
generationer. 
Alle gode indsatser her er mere end velkomne. 
Stor tak til bestyrelsen for Randers Realskoles Venner, som gør et virkelig vigtigt arbejde for skolen 
her. 

 
To nye afdelingsledere 

• Se hjemmesiden 
• Jonas Munch og Martin Middelbo Eriksen 
• Kim Poulsen stopper efter 41 år. (stopper til oktober) 

Omstrukturering i ledelsen 
 
Eksamen til sommer / Storlejr 

• Alt vedr. eksamen kommer til at ligge på hjemmesiden her lige om lidt.  
• Orientering til eleverne nu på onsdag. 
• Mulighed for at begrænse pensum, men vores lærere når at føre vores elever op på almindelige 

vilkår. 
• Sidste skoledag 20/5 og translokation 22/6.  
• Storlejr 
• Bliver som sidste år: 

 9. klasse – 4 prøver: Dansk (mundtlig og skriftlig), engelsk (mundtlig), og matematik (skriftlig). 
• Prøven i skriftlig dansk i 9. klasse består af læsning, retskrivning og skriftlig fremstilling. 
• Prøven i skriftlig matematik i 9. klasse består af en prøvedel uden hjælpemidler og en 

prøvedel med hjælpemidler. 
10. klasse – 4 prøver: Dansk (mundtlig og skriftlig) og matematik (mundtlig og skriftlig). 
Vores yngste skal på Storlejr til sommer  

 
Hvad skal vi have lavet til sommer? 

• Den grå facade ved B-bygningen. 



• Nonnehaven 
• Træerne ved Amfiscenen 
• Dette muliggør den gode økonomi også. 
Vi har en flot økonomi – vigtigt, når vi gerne vil have en skole, der er i tip top for både personaler og 
elever 

 
Tak 

• Hele forældregruppen 
• Personalet 
• Bestyrelsen, - og Dorthe Østerby 
• Ledelsen, - og Christian Møller 

 
 
 
Regnskab ved revisor, Anders Hübertz Mortensen 
Gennemgår årsrapport 2021 for Randers Realskole. 
 
Indlæg vedr. etablering af ”Nonnehaven” ved Fabersvej 1 v. Christian Møller 
Navnet er lavet på baggrund af bygningens historik  
Græsskrænt ved bygningen skal udnyttes 
Haven skal kunne bruges af hele byen. 
Skolen har fået støtte fra Hedeselskabet/Hede Danmark og Friluftsrådet. 
Samarbejdspartnere på projektet er bl.a. Thors Bakke ældrecenter, Randers kommune og Frivilligværket. 
Arbejdet går i gang inden sommerferien og forventes færdigt i efteråret. 
 
Evt. 
Der var ikke noget til evt., og herefter takkede Charlotte Leth for et godt møde. 
 
 


