Repræsentantskabsmøde 27. september 2022
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4. Beretning om skolen ved Hans Myhrmann
5. Praksisfaglighed på Randers Realskole
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7. Forældrekredsen vælger bestyrelsesmedlemmer – der skal vælges 1 medlem for en
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8. Forældrekredsen vælger suppleant
9. Evt.
10. Repræsentantskabet fortsætter alene med
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Ad1)
Bestyrelsesformand, Dorthe Østerby byder velkommen.
Ad2)
Anne Wolthers vælges som dirigent.

Ad3)
Formandens beretning ved Dorthe Østerby:
Det er valgaften og altid spændende, fordi der heldigvis er interesse for skolen, arbejdet på skolen
og i bestyrelsen og lyst til at engagere sig.
Min beretning dækker bestyrelsens arbejde i den korte del af bestyrelsesåret, nemlig siden
skolekredsmødet den 25. april 2022
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.
Møder siden sidst:
1½ bestyrelsesmøde før sommerferien
1 økonomiudvalgsmøde
Arbejdslørdag i august
1 bestyrelsesmøde i august
Sidste møde før sommerferien i maj måned er store opfølgningsmøde:
Evaluering af skolekredsmødet den 25. april 2022

Årets arbejde i bestyrelsen:
- opsummering af årets beslutninger og opsamling på, om vi har nået de mål, vi har sat os i
forretningsorden eller om hængepartier – konklusion: ingen hængepartier
- evaluering af bestyrelsesarbejdet – baseret på spørgeskemaundersøgelse til alle
bestyrelsesmedlemmer – om hvordan man oplever, at arbejdet og samarbejdet i
bestyrelsen fungerer, sådan at vi kan få justeret, hvis der behov for det
– konklusionen: at velfungerende bestyrelsesarbejde
Kig fremad på næste bestyrelsesår:
- hvad skal næste års succeskriterier for arbejdet i bestyrelsen være, så de kan skrives ind i
forretningsordenen for det kommende skoleår
- ser frem mod næste valg til bestyrelsen – hvem er på valg, hvem stiller op, og har vi de
kompetencer i bestyrelsen, der er brug for – så vi hele tiden kan være forberedt og på
forkant ifht. valget
Status på skolens strategiplan
- strategi 2023 – ret flot og ambitiøs og gennemarbejdet 7 års plan fra 2016 med detaljeret
tidsplan – følges så vidt muligt, lidt forskydninger fordi der midt i plan-perioden er
tilkommet ny skolebygning og corona
Status på skolens persondataforordning
- så vi som bestyrelse kan stå på mål for, at vi også følger den og kan tåle, at datatilsynet
kommer på tilsyn – og det kan vi
Overordnet konkludere, at der er styr på penalhuset!
Økonomi
Det samme gælder skolens økonomi.
Bestyrelsen er – som nævnt indledningsvis – ansvarlig for skolens økonomi og drift, og derfor
fylder økonomi naturligvis meget i vores arbejde.
Almindelig økonomi opfølgning
Er fast punkt til hvert bestyrelsesmøde og de enkelte måneder, hvor vi ikke holder
bestyrelsesmøde, får vi månedens budgetopfølgning tilsendt.
Ved seneste skolekredsmøde i april blev sidste års regnskab fremlagt og viste et rigtig fint resultat.
Jeg kan betrygge forsamlingen med, at samme gode takter er fortsat!
Vi har på skolen en meget god og sund økonomi – og som jeg har sagt før, så er det helt bevidst, at
vi stræber efter at genere et pænt overskud.
OG som jeg også har nævnt før, så er det velbegrundet:

1.På indtægtssiden består den væsentligst del af skolens indtægter af statstilskud – som er en stor
usikkerhedsfaktor.
Det skyldes, at størrelsen af vores tilskud er politisk bestemt – og vi kan på intet tidspunkt vide os
sikre på, om tilskuddet bevares i samme størrelsesorden, eller om der skæres i det hen over
natten i forbindelse med finanslovsforhandlinger. En ændring på bare 1 %-point i tilskud betyder
for vores skole ca. 700.000 kr.
2.Nødvendigt, at vi har et økonomisk råderum.
Vi er også meget bevidste om, hvad vi skal og vil bruge vores overskud – økonomiske råderum til.
Indfrielse af lån:
Da vi købte den nye skolebygning for snart 4 år siden, havde vi sparet en stor del op, men var også
nødt til at optage lån. Det ene af de to realkreditlån vi optog, indfriede vi for 2 år siden, og det
andet besluttede vi faktisk lige før sommerferien at indfri, fordi vi kunne, og fordi kurserne var
særdeles gunstige, og vi derved kunne opnå en væsentlig kursgevinst.
Og det var det ½ møde, jeg nævnte – et ekstraordinært bestyrelsesmøde.
Vedligeholdelse af bygninger, faciliteter og arbejdsredskaber/IT:
Vi går op i, at vores skole er velvedligeholdt, og at vi har supergode, moderne og funktionelle
arbejdsredskaber og faciliteter.
Og det er ikke billigt.
Facaderenovering, etablering af kørestolslift i SFO, generel vedligeholdelse og indkøb af IT-udstyr
for blot at nævne nogle.
Nonnehaven, som vi fortalte om ved seneste skolekredsmøde, er godt på vej – og forhåbentlig
færdig omkring efterårsferien. Det betyder noget, at vi har nogle gode, spændende og lækre
faciliteter for vores elever og på en måde, så også flere kan få glæde af det – når skoleeleverne er
gået hjem.
Samfundsansvar
Jeg talte ved skolekredsmødet i april om vores fokus på samfundsansvar, herunder som led i det
kodeks om de 7 samfundsløfter, som vi har vedtaget med Danmarks Private Skoler
– og jeg viste den del af hjemmesiden, som handler om dette.
Det ligger os meget på sinde på skolen/i bestyrelsen at have økonomisk mulighed for at tage et
samfundsansvar – også på de helt nære, indre linjer.
LIGE NU oplever vi, at nogle familier på skolen har brug for en økonomisk håndsrækning pga. den
økonomisk situation, vi står i med inflation, stigende priser på fødevarer og energi osv.
Ved generalforsamlingen i Realskolens Venner den 8. september 2022 fortalte formanden i sin
beretning, at foreningen det seneste skoleår har fået markant flere ansøgninger om støtte end
tidligere fra trængte familier om støtte fx til hjælp til studieture og lign.

Vi har også i skolens budget afsat betydelige egne midler til fripladstilskud og transporttilskud. Det
er midler, der kan søges og bliver søgt af familier, som har brug for hjælp til fx klasseture,
transport og skolepengene.
Det ligger os meget på sinde, at vores elever ikke skal stoppe på skolen, fordi familien rammes på
økonomien fx pga. skilsmisse, arbejdsløshed og lign. situationer, som vi alle uforvarende kan
havne i.
Vi oplever, at det sker, og vi forsøger i de situationer, hvor vi får kendskab til, at der er
udfordringer at få fundet en god løsning sammen med den enkelte familie.
Og ja, det er selvfølgelig en balancegang – men vi vil til stadighed bestræbe os på at finde gode
løsninger i de situationer, hvor der er behov for det. Og det kræver jo netop også, at vi som skole
har et økonomisk råderum, der gør det muligt.
Øvrigt vedr. bestyrelsens arbejde:
Arbejdslørdag (som jeg nævnte indledningsvis)
Som noget nyt har vi i bestyrelsen haft en arbejdslørdag i august.
Det var som opfølgning på vores bestyrelsesseminar i januar, hvor vi besluttede at vi gerne ville
prøve at arbejde mere indgående med den forretningsmodel, som vi blev introduceret til –
business model canvas – og fordi vi i bestyrelsen - gerne vil bidrage med inspiration til udvikling af
nuværende og nye forretningsmodeller.
Og det leder mig til sidste del i min beretning – nemlig selve bestyrelsen.
Det er bare en super dedikeret bestyrelse, som gerne vil skolen og vil bidrage med alle de
kompetencer, som vi hver især – og til sammen besidder.
I foråret var der 3 bestyrelsesmedlemmer, der tog og bestod en bestyrelsesuddannelse gennem
Danmarks Private Skoler, sådan at vi lige nu i den siddende bestyrelse faktisk er 7, som har taget
en egentlig professionel bestyrelsesuddannelse.
Vi er en stor flok, når vi har bestyrelsesmøder – 14 i alt:
2 medarbejderrepræsentanter – Michael Berthelsen og Jacob Jensen
2 direktion – skoleleder og udviklingschef
1 repræsentantskabsformand – Charlotte Leth
9 egentlige bestyrelsesmedlemmer.
Tak
Til slut vil jeg benytte lejligheden til at sige tak:
Tak til jer forældre for den tillid og opbakning I viser skolen – dels ved at sende jeres børn i skolen
hver dag, og dels når I engagerer og involverer jer i jeres børns skole – bl.a. ved også at møde op i
aften.
Tak til personalet for jeres utrættelige indsats hver eneste dag for at skabe de bedste rammer og
det bedste læringsmiljø for vores elever .

Stor tak til min bestyrelse for jeres indsats og et rigtig godt samarbejde – og selvfølgelig særlig tak
til de to bestyrelsesmedlemmer, som har valgt at stoppe arbejdet efter mange år – Charlotte Leth
og Bettina Redder.
Og sidst men ikke mindst – stor tak til direktionen – Hans og Christian - for jeres enorme indsats
for skolen og for vores tætte og konstruktive samarbejde.
Ad4) Beretning om skolen v. Hans Myhrmann
Hvad vil jeg komme ind på:
1. Tusind tak til alle familier på skolen for jeres altid store opbakning til vores skole.
2. Skolestart.
3. Skolen som politisk valgtema i år?!
4. Vores fortsatte arbejde med samfundsansvar på skolen.
5. Store Tælledag pr. 5. september.
6. Hvad er fokus på skolen i år?!
Ad Opstart)
• De ansatte startede i uge 31. 4 nye ansatte i år. Vigtig uge, så vi er klar til at modtage og
have fokus udelukkende på eleverne fra uge 32.
• Vores nye ledelsesgruppe er kommet virkelig godt fra start, og det lover godt for det
kommende arbejde. En kort præsentation af de nye afdelingsledere: Rikke Lykke, Jonas
Munch og Martin Middelbo Eriksen. Den nye ledergruppe skyldes jo ikke mindst, at Kim
Poulsen efter 41 års ansættelse har valgt at gå på fortjent pension pr. 1. oktober.
Dette markeres på fredag ved en afskedsreception, hvor alle venner af huset er meget
velkomne.
• Eleverne startede igen i år de første to dage med specifik fokus på trivsel og det gode
fælles afsæt for et godt skoleforløb. Helt tydeligt, at alle i år har glædet sig til at starte.
Dejligt med en start, hvor Corona ikke har været et omdrejningspunkt.
• Vi har hvert år næsten 400 nye elever, som starter. Så næsten hver 3. elev er ny i år.
• Forældremøderne har der været rigtig gode tilbagemeldinger på.
• Vi er allerede i gang med at optage elever til næste år. Det gælder for vores kommende
børnehaveklasser, ligesom vi forleden dag havde fyraftensmøde for kommende 4. klasser.
Og ja, lige om lidt gælder det så vores 7. klasser, hvor vi optager ca. 125 nye elever.
Ad Store tælledag)
5. september afgør, hvor meget tilskud man får for hele skoleåret.
• 1338 elever i 53 klasser.
• 153 elever i 10. klasse.
• 656 piger og 682 drenge.
• 195 elever i SFO.
• 1030 familier.
• 1223 elever fra Randers kommune og 115 elever fra 9 andre kommuner.

Ad Grundskolen som politisk valgtema?!)
Her kom Hans Myhrmann ind på bl.a. følgende:
• Forskellen på kommunale og frie skoler – som privat skole må vi eks. ikke lave
specialskoler.
• Begrebet blandede skoler. Elevfordeling?! Vi laver skole for de børn, der kommer, og vi ser
alle vores børn som en del af et forpligtende fællesskab. Her er barnet ikke i centrum, men
i centrum af et fællesskab. Det er afgørende og centralt i forhold til vores værdisæt
• Finanslovsudspillet – ”Stilhed før storm?”
• Koblingsprocent/Udgiftsniveauer
• Frihed for alle skoler i Danmark, og hvad betyder det egentlig reelt?!
• Hvor mange må gå på de frie grundskoler?
Det er vigtigt, men også helt centralt, at det er noget, som I som forældre bestemmer, og
ikke noget et folketing eller en siddende regering skal tage bestemmelse om. De skal til
gengæld gøre sig umage for at lave en attraktiv folkeskole, som giver alle børn det bedste
afsæt for fortsat uddannelse og karriere i deres voksne liv.
Denne opgave er vi fælles om at gøre os umage for at leve op til hver dag.
Ad5 CSR og samfundsansvar)
Indledningsvis udtrykte Hans her en særlig tak til Realskolens Venner for deres altid store
hjælp og ihærdige arbejde for at sikre, at alle vores elever eks. kan komme med på ture,
klassearrangementer, men også kan hjælpe til med, at hele klasser kan få en ekstra
oplevelse, når de kombinerer en tur med en god læringsaktivitet, hvor der måske mangler
lidt penge til, at det hele kan lade sig gøre på den bedste måde.
•
•
•
•

•

Vedr. samfundsansvar:
Det er helt centralt, at alle frie grundskoler udviser samfundsansvar.
Det er en aftale, som alle skoler i Danmarks Private skoler har givet håndslag på, at de vil
leve op til.
Få skoler i vores forening kan ødelægge meget for resten af os.
Dokumentation af skolens samfundsansvar kan bl.a. ses på vores hjemmeside, hvor man
fra forsiden kan guides rundt om de forskellige indsatser og områder, som vi allerede har
arbejdet indgående med samt flere af de tiltag, som vi fremadrettet vil intensivere.
Vi er godt i gang, men også stadig på vej, og det er ikke meningen, at vi nogensinde skal
blive helt færdige. Der vil altid være noget, som vi kan gøre bedre, og det er vores ydmyge
mål at arbejde efter.
Hans kom også ind på skolens egne midler til fripladstilskud og tilskud til transport for de af
vores familier, som har længst transport til skole. Endelig kom han naturligvis også inde på
vores øjeblikkelige udfordringer med inflation og energiprisernes himmelflugt, og hvad det
kan betyde for flere af vores familier.

Ad Fokus i år på skolen)
• ”Det lange seje træk i hverdagen for alle vores elevers lyst til fortsat udvikling”
• Ordblinde også med fortsat fokus på overgange til ungdomsuddannelserne samt
samarbejde vedr. voksne ordblinde.

•
•

•

Årskursus ”i professionelt teamsamarbejde og – professionelt relationsarbejde. Noget, vi
allerede synes, vi er virkelig gode til, men derfor er det alligevel et så vigtigt forhold, at vi
ønsker at genbesøge det kontinuerligt og klæde hele personalet på.
Elevrådet. Endnu større involvering af eleverne i hhv. indskoling, mellemtrin, udskoling
samt på tværs. Der er netop blevet søsat nye spændende initiativer fra eleverne side –
herunder et VM i fodboldarrangement og aktiviteter på brinken på nordsiden af B og C –
bygningen.
Innovation og entreprenørskab på alle årgange i praksis. Et naturligt element i den daglige
undervisning. Her kommer Mette og Jan lige om lidt og siger meget mere om, hvad vi bl.a.
laver her i udskolingen.
Til sidst udtrykte Hans igen en stor tak til forældregruppen for den altid store opbakning til
vores allesammens skole. Denne opbakning er helt central og betyder, at det er meget
lettere for os at lave den skole, som vi har lovet.
Her foruden en stor tak til mine dygtige kolleger, som lever vores værdier ud hver eneste
dag sammen med børnene eller skaber de rammer, som gør, at eleverne og de voksne
netop sammen kan have fokus på trivsel, tryghed, relationer samt faglighed og læring.
Også en stor tak til bestyrelsen for det gode og gensidige samarbejde, - her også en stor tak
til Dorthe Østerby, der gør en meget stor indsats for skolen på alle tider af døgnet, og som
jeg er stor tak skyldig.
En speciel tak også til min ledergruppe. Som sagt er vi kommet virkelig godt i gang, og jeg
er virkelig glad for sammensætningen, og den ambitiøse måde, vi har lagt fra land på. Det
lover godt for fremtiden. Igen en speciel tak til Christian Møller, der som det andet medlem
i direktionen er helt afgørende betydning for mig og for hele skolen. Et samarbejde, som
jeg sætter meget stor pris på.

Ad5)
Praksisfaglighed på Randers Realskole v. Mette Søndergaard og Jan Brøndum
Her kom Mette Søndergaard og Jan bl.a. ind på følgende områder:
•
•
•

BIPE – Billedkunst, innovation, praksisfaglighed og entreprenørskab.
Innovation startede som et strategipunkt fra omkring 6 år siden.
Entreprenørskab – størst fokus på idegenerering

”Let rumpen og gør en forskel” et projekt, hvor eleverne skal ud blandt folk og gøre en forskel – fra
skoleprojekt til et dannelsesprojekt. Mål at gøre eleverne til aktive medborgere
Praksisfaglighed. Vigtigt, at alle elever i Danmark får et større kenskab til de praktiske fag
(erhvervsfaglige uddannelser) Tiltaget er politisk besluttet.

Billedkunst. Vores valg på skolen af de fire obligatoriske valgfag (musik, madkundskab, håndværk
og design og billedkunst). Billedkunst bakker op og understøtter innovation, praksisfaglighed og
entreprenørskab
Præsentation af kuglebane og Scrapart i 7. klasse og ”let rumpen” i 8. klasse, som projekter i den
toårige periode, hvor eleverne har BIPE.
De fire dimensioner (handling, kreativitet, omverdensforståelse og personlig indstilling) elementer,
som implementeres som en del af fagligheden på alle årgange og i alle fag. ”innovation i fagene”
Arbejdet vi laver understøttes af forskningen – bl.a. evalueringsinstituttet EVA
Ad 7 - 11) Valg til bestyrelsen:
Forældrekredsen vælger bestyrelsesmedlemmer
• Mette Hedegaard Laursen genvælges.
• Suppleant: Karina Dam Nielsen
Valg af bestyrelsesmedlemmer til klasserepræsentantskabet
• Søren Møller vælges.
• Stine Sørensen vælges.
• Line Korsgaard Thisted vælges som 1. suppleant
• Flemming Bjerk vælges som 2. suppleant
Valg af bestyrelsesmedlemmer til Vennerne
• Michael B. Nielsen er valgt til bestyrelsen i Realskolens venner.
Valg til repræsentantskabsformand
• Michael Kristoffersen vælges som formand
Ad 12) Evt.
Dorthe Østerby sluttede mødet af med at takke Anne Wolthers for hendes gode indsats som
dirigent, og herefter sagde Dorthe tak for i aften.
Ref.
Jeppe Thomassen

