Protokol over beslutninger truffet på den selvejende institution Skanderborg Realskoles
ordinære generalforsamling onsdag d. 30. marts 2016
1. Valg af dirigent
Advokat Kristian Storgaard blev valgt uden modkandidater.
Dirigenten konstaterede herefter generalforsamlingens lovlige indkaldelse og
gennemgik dagsordenen.
2. Bestyrelsens beretning
Bestyrelsens formand Vibeke Røn Noer aflagde beretning på bestyrelsens vegne.
Vibeke indledte med betragtninger over skolens værdier, som sætter rammerne for
skolens virksomhed, og som forpligter alle interessenter: Elever, forældre og ansatte.
Tidligere bestyrelsesformand Mads Nysted iværksatte for nogle år siden et arbejde
med skolens værdier blandt bestyrelsesmedlemmer og ansatte så vi som skole
bliver klogere på, hvad vi i dag lægger af betydning i værdiordene faglighed,
ansvar, samarbejde, tryghed og engagement.
Vibeke fortsatte derefter med økonomien, og slog først fast, at bestyrelsen som
grundlag for sit arbejde har, at det nuværende tilbud på skolen i det mindste skal
fastholdes. Uddannelsesområdet er generelt udsat for besparelser, og det gælder
også de frie grundskoler. Vi ser derfor frem mod flere besparelser i årene der
kommer. Modsat de foregående år er statstilskuddet dog øget, men ikke i en grad
der modsvarer øvrige besparelser. Og da bestyrelsen som nævnt ikke ønsker at
forringe tilbuddet, og samtidig ikke ønsker at forhøje forældrebetalingen, har
bestyrelsen valgt den tredje tilgængelige mulighed: Forhøjelse af elevtallet. Før
denne beslutning blev truffet, har konsekvenserne været analyseret og diskuteret
både økonomisk, praktisk og pædagogisk. Fra august 2016 vil det maksimale
elevtal i alle klasser på skolen derfor være 22. Og skolen vil være gjort klar til at tage
imod de nye elever i 0.-3. klasse.
Skolens bygningsmasse er meget varieret og kræver megen vedligeholdelse. Vi er
desuden i gang med at se på forbedringer af skolens udearealer. IT-mæssigt er de
først anskaffede smartboards skiftet ud, og der er nu moderne smartboards i alle
klasser. I 2016 er der planlagt en renovering af ”gårdtoiletterne”, som hårdt trænger
til en forholdsvis dyr istandsættelse. Denne kan evt. forsinke de udendørs tiltag der
er ligeledes er planlagt.
Bestyrelsen har arbejdet med skolens kommunikationsprofil og de tilhørende
kommunikationsplatforme indadtil. I forhold til den eksterne kommunikation
arbejdes der med en ny hjemmeside som skal medvirke til en tydeligere
kommunikation af skolens tilbud og herigennem fortsat medvirke til at tiltrække nye
elever og kvalificeret personale.
Bestyrelsen har revideret den nedskrevne ventelistepolitik og offentliggjort den, så
den stemmer fuldt overens med den praksis, der fungerer.
Bestyrelsen har besluttet, at en medarbejderrepræsentant skal have plads i
bestyrelsen. Det vil træde i kraft efter denne generalforsamling.
Vibeke sluttede med at takke medarbejderne for deres daglige indsats for at skabe
en skole, hvor eleverne kan lide at være og at lære. Desuden takkede hun
ledelsen og forældrene for deres tillid.
Der var ingen spørgsmål til beretningen.
Beretningen blev godkendt uden afstemning.

3. Ledelsens beretning
Skoleleder Christian Kronow aflagde ledelsens beretning.
Formål og værdier: Med udgangspunkt i Løgstrup fortæller Christian Kronow, at det
skolen gør hver dag er at forberede eleverne til at leve og deltage i det danske
samfund. Skolen lever under lovgivningsmæssige rammer, der samtidig giver en høj
frihedsgrad. Skolen holder fast i traditionerne, og skal samtidig udvikle sig i takt med
ændringerne i det omgivende samfund. Skolen forhøjede timetallet og ændrede
nogle forhold i samklang med skolereformen i folkeskolen.
Skolens værdier udspringer af skolens formål. En af ambitionerne med en opdateret
hjemmeside er, at skolens værdier som de kommer til udtryk i skolens virkelighed
bliver tydeligere. Vi ønsker desuden en hjemmeside med de nyeste tekniske
applikationer, og vi ønsker at sortere i informationerne, så hjemmesiden primært
retter sig mod kommende forældre og andre udenforstående, mens information til
forældre kommunikeres via skoleintra. Den nye hjemmeside forventes i luften fra
2017.
Der ligger årligt et stort arbejde i at sikre, at elevtallet fastholdes, og at alle pladser
er besat. Bestyrelsens beslutning om at udvide elevtallet i 0.-3. klasse skaber
mulighed for en sammenhæng fra 0. til 9./10. klasse, og styrker dermed skolens
kultur. 0. klasse er allerede fyldt op, i 10. klasse er der pt. tilmeldt 16 elever.
Ungeprofilundersøgelsen viser, at de unge i Skanderborg trives godt, og endnu
bedre på Skanderborg Realskole. Der er mindre mobning, færre der føler sig
ensomme, man er i god fysisk form, flere der spiser morgenmad, færre, der drikker
alkohol, og man taler godt med sine forældre. Der er markant mindre pjæk på
skolen. De unge på Skanderborg Realskole oplever at have lidt mere travlt end
landsgennemsnittet – det hænger måske lidt sammen med, at skolens elever også
har en lidt højere fritidsjobfrekvens end gennemsnittet. Der er lidt flere end
gennemsnittet, der har mavepine og hovedpine, det kan hænge sammen med
travlheden. Vi vil kigge nærmere på tallene, som er helt nye, i tiden fremover.
Undervisningsmiljøvurderingen blandt elever i 5. til 10. klasse bekræfter, at eleverne
er glade for at gå her, de har det godt med meget lidt mobning, og at de lærer
meget. Nogle elever savner flere aktivitetsmuligheder ude, andre synes der er
tilstrækkeligt. Eleverne er godt tilfredse med de indendørs forhold – undtagen hvad
angår toiletforholdene. Her tænkes uden tvivl på ”gårdtoiletterne”.
I årets løb er der brugt omkring 100.000,- på udearealerne. Der vil i den kommende
tid blive brugt flere midler på dette område – men gårdtoiletterne har højere
prioritet.
Vi arbejder bestandig på at skabe gode vaner blandt eleverne og dermed en god
dagligdag for alle på skolen. En af vanerne handler om mobiltelefoner, som i
undervisningen bliver placeret i ”mobilrammer” i klasselokalerne i timerne –
undtagen når læreren planlægger, at de skal anvendes i undervisningen. Vi skal
dog nu være mere opmærksomme på, at chat og sociale medier ikke blot flyttes
over på den bærbare computer i undervisningstimerne.
Der bliver glemt meget tøj på skolen. Skolen samler det løbende ind. Christian
Kronow opfordrer forældrene til at engagere sig i, at eleverne husker deres ting
hver dag.
Til slut blev vist nogle slides fra hverdagen på skolen. Christian sluttede med at takke
lærere, pædagoger, teknisk-administrative, ledelsesteamet, forældre og børn – og
til bestyrelsen for at fastholde og udvikle skolen.

Der var et spørgsmål om tankerne vedrørende Trappehuset i forbindelse med det
øgede elevindtag. Ressourcecenteret bliver flyttet over i Hovedbygningen, det
giver mere plads til SFO’en. Desuden er skolen i gang med indkøb af møblement,
så klasselokalerne er klar til de ekstra elever.
Der var et spørgsmål til dårlige vaner i forhold med sne på boldbanerne. Der bliver
hver gang fulgt op med de større elever, der har været hårde ved mindre elever.
Et spørgsmål vedrørende processen om etablering af sikker skolevej i kommunen, i
den proces bliver Realskolen slet ikke nævnt. Skolen forsøger ofte at kontakte
kommunen. Det har været vanskeligt at få kommunen i tale, men vi fornemmer en
større åbenhed. Lærer Jens Hvalsøe fortæller, at kommunen som udgangspunkt
betragter skolens elever som ligeværdige borgere, men at de ofte glemmer os i
høringsrunder og lignende. Det må man som forælder gerne oplyse ledelsen om,
når man opdager dette, så vi kan tage kontakt.
Skolelederens beretning er taget til efterretning.
4. Redegørelse ved skolens tilsynsførende
Tilsynsførende skal vurdere, om skolens formål er i overensstemmelse med
gældende love og regler, og om undervisningen er i overensstemmelse med
formålet. Desuden skal hun vurdere, om undervisningen fagligt er på niveau med
folkeskolen og om undervisningen forbereder eleverne på at leve i et samfund med
frihed og folkestyre.
Jonna Grønver redegjorde for omfanget og indholdet af sit tilsyn med skolen.
På baggrund af tilsynet konkluderer hun, at fagligheden på skolen er stor.
Karakterniveauet i 9. klasse ligger pænt over landsgennemsnittet. Lærerne er
velforberedte og fagligt dygtige, og underviser i fag, hvor de har faglige
kompetencer. Eleverne kender undervisningsplanen og er sædvanligvis
velforberedte. Der er en god og tillidsfuld dialog mellem lærere og elever og
mellem eleverne indbyrdes.
Beretningen kan findes på skolens hjemmeside.
Der var ingen spørgsmål til fremlægningen af beretningen.
5. Fremlæggelse af regnskab
Formanden for bestyrelsens økonomiudvalg Morten Terkildsen fremlagde skolens
årsrapport for 2015 i oversigt.
Skolen har haft fuldt elevtal, hvilket er 6 elever over budgettet. Skolen har været
ramt af en dispositionsbegrænsning. Tilskuddet til specialundervisning har været
større, men modsvares af en højere udgift til undervisning.
Resultatet på 126.000 må betragtes som fornuftigt.
I forhold til skolens egenkapital på 13,2 millioner kan det nævnes, at
markedsværdien af renteswappen i årets løb er faldet, hvorved det er blevet
billigere at komme ud af renteswappen. Dette er indregnet i egenkapitalen. Det er
blevet undersøgt, om man bør forsøge at komme ud af renteswappen, der ellers
udløber december 2018. Vi har fået at vide, at vi intet bør foretage os, udover at
være opmærksomme.
Regnskabet blev godkendt.
6. Budgetorientering
Morten Therkildsen præsenterede budgettet for 2016, som er lagt med ambition om
at fastholde og forbedre tilbuddet, uden at forøge forældrebetalingen, som ligger

højt set på landsplan. Der budgetteres fortsat med 6 elever under det maksimale
elevtal. Det forøgede elevtal muliggør forbedringer af gårdtoiletter, Trappehuset,
legemuligheder udendørs samt hjemmeside. Samtidig fastholdes lejrskoler,
skolefester, svømning med mere – aktiviteter, som ofte bliver beskåret andre steder.
Prognosebudgetterne for de kommende år viser voksende overskud – men tallene
skal naturligvis tages med et voksende gran salt, jo længere ud i tiden man
kommer.
Privatskoleforeningen anbefaler, at en skole af vores størrelse har et årligt overskud
på 600.000,-. Forventede nødvendige investeringer på 3 millioner kroner
(omklædningsrum i hallen, nye vinduer i Rød Fløj, udendørsarealer, nyt tag på
Hovedbygningen) er endnu ikke lagt ind i prognosebudgetterne.
På et spørgsmål blev svaret, at skolens likviditetsgrad efter et bevidst valg ligger i
den lave ende, samt at budgetterne på længere sigt hænger sammen. Elevtallet
kan ikke hæves yderligere. Afdrag på lån modsvares af nedskrivning af
egenkapitalen.
7. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Der var valg til 2 poster i bestyrelsen.
Mads Nysted er på valg og genopstiller ikke.
Morten Foss er på valg og genopstiller ikke.
Der er udleveret 71 stemmesedler.
De opstillede er
Niels Kjær Frey. Ikke valgt.
Maria Høi. Ikke valgt.
Tina Ebler. Valgt.
Marianne Lund Mouritsen. Valgt.
Suppleanter: Opstillet: Niels Kjær Frey, Maria Høj. De to valgtes uden afstemning
med Niels Kjær Frey som førstesuppleant og Maria Høj som andensuppleant.
9. Fastsættelse af funktionsperiode for tilsynet og valg af tilsyn.
Jonna Grønver er på valg og er villig til genvalg for 2 år.
Bestyrelsen indstiller, at der vælges en person for en periode af 2 år.
Dette tilslutter generalforsamlingen sig.
Der var ikke andre forslag til posten end Jonna Grønver, som dermed betragtes
som valgt.
10. Eventuelt
Der var ingen punkter til eventuelt.
Formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer med en personlig
takketale til hver, samt dirigenten for veludført gerning.
Dirigent Kristian Storgaard

