
Protokol over beslutninger truffet på den selvejende institution Skanderborg Realskoles 

ordinære generalforsamling onsdag d. 29. marts 2017 

 

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 en præsentation af bestyrelsens medlemmer. 

En privatskole er forældrenes skole. Vi skal som bestyrelsen hele tiden tænke over, 

om vi har den skole, vi vil have, og om vi har den nødvendige økonomi til at drive 

denne skole. 

Ved årsskiftet lancerede skolen den nye hjemmeside, der kan kommunikere skolens 

fællesskab og værdier, både i forhold til eksisterende og kommende forældre, men 

også for at tiltrække dygtige lærerkræfter. 

Karaktergivning er et væsentligt spørgsmål, som har været drøftet i det forgangne 

år. Det er et spørgsmål, der også handler om skolens værdier, og vi kan stille 

spørgsmålet: ”Tæller vi det, der tæller?”. Bestyrelsen fik flere henvendelser om 

emnet, og bestyrelsen har grundigt og i dialog med lærergruppen på skolen 

undersøgt området, forskningen, praksis på tilsvarende skoler, lovgivningen m.m. 

Debatten har fokuseret på, på hvilket klassetrin vi skal påbegynde karaktergivning. 

Med en meget solid opbakning fra lærerkollegiet har bestyrelsen derfor besluttet, 

at der frai dag ikke gives karakterer på mellemtrinnet (4.-6. klasse) på Skanderborg 

Realskole. 

Hvad angår skolens fysiske miljø har der fra elevside været to altovervejende 

ønsker: En forbedring af toiletforholdene i fælleslokalet i Rød Fløj, og bedre 

skolemøbler i faglokalerne i Rød Fløj. Toiletterne er allerede gennemgribende 

renoveret, og over de næste 4 år vil vi udskifte skolemøblerne i faglokalerne i Rød 

Fløj. 

Skolens økonomi baserer sig primært på statstilskuddet og forældrebetalingen. 

Med den seneste finanslov blev der skruet op for den såkaldte koblingsprocent til 75 

- dog med visse bindinger og begrænsninger. Internt på skolen kan vi skrue på 

skolepengene, elevtallet, og udgiftsposterne til undervisning med mere. Bestyrelsen 

er fuldstændig faste i mælet omkring, at vi ikke vil skrue ned på standarden. 

Eksempelvis har vi øget timetallet til kristendomskundskab i 8. og 9. klasse, et 

prøvefag, som til nu kun har haft én time pr uge. Tiltaget koster ca. 80.000,-.  

Uden om undervisningen har skolen investeret en del midler i it, for at understøtte 

politikken om ”bring your own device”. 

Den nye hjemmeside er første skridt i den skærpelse af skolens kommunikative profil 

der er på vej i den nærmeste fremtid. 

Bygningerne og det fysiske miljø er ligeledes et vigtigt indsatsområde. Vi har længe 

haft skolegården og udearealerne i kikkerten, men valgte i første omgang at 

prioritere toiletterne som tidligere nævnt. Der venter store investeringer i et 

renoveret tag på Hovedbygningen, isolering i Rød Fløj, badefaciliteter i hallen med 

mere. 



Vibeke Røn Noer rettede en stor og varm tak til skolens personale. En særlig tak til 

lærer Susanne Holde, der er indtrådt som personalerepræsentant i bestyrelsen. Tak 

til ledelsen, bestyrelsen – og ikke mindst forældrene. 

 

Der blev rejst et spørgsmål til, hvad der erstatter karaktergivningen. Vibeke henviste 

til evalueringsbogen, som er under revision. 

Beretningen blev godkendt uden afstemning. 

 

3. Ledelsens beretning 

Skoleleder Christian Kronow aflagde ledelsens beretning. 

Han startede med at byde velkommen.  

Vi arbejder på grundlag af skolens formålsparagraf og skolens værdier, som er den 

rettesnor, vi navigerer efter. 

De visioner og tanker, den nye hjemmesider bygger på, er at skolens værdier i 

højere grad skal afspejle sig på siden. Den primære målgruppe er nye forældre og 

elever – kommunikation med de eksisterende elever og forældre sker i meget høj 

grad via Skoleintra, blandt andet Forældreintra. 

Vi arbejder på at blive set – gennem reklame i biografen, ny skiltning på facader 

og udlevering af refleksbrikker til eleverne. 

Skolens elevtal er som bekendt øget, idet det maksimale elevtal i 0. til 3. klasse fra 

august 2016 var hævet til 22 elever pr. klasse. Pladserne er fyldt ud – bortset fra de 4 

pladser i de nuværende 1. klasser, men må forældrene gerne reklamere med! Til 

næste skoleår har vi fyldte børnehaveklasser og en fyldt 10. klasse, hvilket skyldes en 

målrettet indsats. 

Ungeprofilundersøgelsen på unge i 7.-10. klasse viser, at de unge på skolen generelt 

har det godt. Der er dog fortsat flere end på sammenlignelige skoler, der har 

hovedpine og mavepine. De unge her på skolen synes, de har travlt – det kan 

skyldes mange fritidsaktiviteter, det kan måske til en vis grad skyldes 

toiletforholdene, som nu er udbedret. Et område, det er nødvendigt for skolen at 

arbejde med, er det væsentlige område ”digital dannelse”. Undersøgelsen viser, at 

flere elever har oplevet uhensigtsmæssig adfærd på nettet – vi ligger under 

landsniveauet, men problemet eksisterer. Vi har vedtaget en mobiltelefonpolitik, 

hvor der ikke er mobiltelefoner på skolen for elever i 0.-5. klasse undtagen, når det 

indgår i undervisningen. Et snarligt kommende tiltag er, at der i to uger ikke må 

være telefoner tændt indendørs på skolen hele dagen – et tiltag, vi er meget 

spændte på. 

Jeg vil som en servicemeddelelse erindre om, at aldersgrænsen på de sociale 

medier er 13 år – det kunne være hensigtsmæssigt, hvis forældrene havde en 

opmærksomhed på dette. 

Flere elever deler skoleopgaver med hinanden på nettet – det er et område, vi skal 

have fokus på fremover. 

Udearealerne: Vi arbejder på at sætte scenen i øvre gård i stand. Dernæst vil vi 

arbejde på en balancebane nede langs bækken. 

Pædagogisk Læringscenter (PLC) er et samarbejde på skolen mellem lærere, der 

har vejledningsopgaver med mere – AKT, IT, læse- og matematikvejledere, 

skolebiblioteket, Ressourcecenteret. Et indsatsområde er – i en it-tid – fokus på 

læsning af trykte bøger, blandt andet ved at gøre nyindkøbte bøger mere synlige 

for eleverne på biblioteket. Et andet område er indførelse af en ordblinderisikotest i 

1. klasse. Matematik arbejder med hukommelsestræning for elever, hvor det giver 



mening. IT-mæssigt arbejdes blandt meget andet med iReal, hvor vi fokuserer på 

platformsuafhængige løsninger. 

Christian nævnte flere eksemplarer på SFO’s arbejde på skolen, blandt andet ”Fri 

for mobberi” og ”Hjernesmart matematik”. Peter Resbo er ansat som ny 

medarbejder i SFO’en i år. 

Afdeling 1 (0.-6. klasse) har blandt meget andet arbejdet med toilethygiejne blandt 

eleverne. I afdeling 2 (7.-10. klasse) har eleverne ønsket at være med i 

fastelavnstøndeslagningen igen efter nogle års pause – udover alle de mange 

øvrige indsatsområder i afdelingen. 

Evalueringsbogen (evabogen) er ændret i det grundigt arbejde med skolens 

fagudvalg, så evalueringspunkterne i højere grad relaterer sig til Fælles Mål for det 

enkelte fag. 

Lotte Bank er ansat som ny lærer på skolen pr. 1. august 2016. 

Christian nævnte praktikken på skolen og sluttede med at takke lærere, 

pædagoger og teknisk-administrative medarbejdere, samt ledelsesteamet, for den 

vigtige indsats, der lægges. Og endelig en tak til forældre og ikke mindst eleverne, 

samt til bestyrelsen for det gode samarbejde. 

Skolelederens beretning er taget til efterretning. 

 

4. Redegørelse ved skolens tilsynsførende 

Jonna Grønver redegjorde for de nye regler om, at man højst kan være 

tilsynsførende i 6 år, og hun har selv været det i 8 år. Det betyder, at jeg fortsætter 

min virksomhed til nytår, og på den baggrund kan aflægge den næste (og sidste 

fra min side) tilsynsrapport. 

Rapporten aflægges på baggrund af 7 besøg på skolen, heraf 3 uvarslede. 

Hun observerer et læringsklima med tid og plads til humor, som blandt andet 

bunder i gensidig tillid og respekt for, hvem der har ledelsen i situationen – nemlig 

læreren. Hun observerer mange lærertyper og mange undervisningsmåder, hvilket 

er en god baggrund for eleverne. 

Eleverne skal lære selvstændighed og robusthed – og det forsøger skolen bevidst 

og med succes at give børnene og de unge mennesker. Det er en sejr for de små 

børn, hver gang de får en udfordring og klarer den selv, i stedet for at blive holdt 

lidt for meget i hånden af forældrene. Hun opfordrede forældrene til at hjælpe 

skolen i denne selvstændighedsgørelse. 

Skolen er en velfungerende skole, og undervisningen er fagligt på niveau med 

folkeskolen, og opfylder alle de krav, der stilles. Tilsynserklæringen 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 2016 i oversigt. 

Resultatet for 2016 er 468.000,- mod budgetteret 353.000,-, på trods af, at elevtallet 

nåede 450 mod budgetteret 456 – der budgetteres altid med 6 under maksimalt 

elevtal på 462. 

Vi forventer efter sommerferien at være på de budgetterede 456 elever. 

Der har været større løn- og vikarudgifter end forventet, men færre udgifter til 

undervisning og bygninger end budgetteret. 

I 2016 er der brugt cirka 77 % af udgifterne på kerneområdet – lærerløn, 

undervisning med mere. Det ligger over sammenlignelige skoler. 



Skolens egenkapital pr. ultimo 2016 er på 14,3 millioner, og vi afdrager på vores 

gæld. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

6. Budgetorientering 

Morten Therkildsen præsenterede budgettet for 2017. Der budgetteres med et 

overskud på 437.000,-. 

Der budgetteres fortsat med 6 elever under det maksimale elevtal og en 

pristalsstigning på 1 %.  

Skolepengene holdes status quo i forhold til prisudviklingen. 

Større investeringer i 2017: De afsluttede gårdtoiletter ligger på mindre end de 

beregnede 700.000,-. Det næste projekt er udearealerne, hvor der afsættes 

400.000,- pr. år i 2017 og 2018. På inventarområdet er der afsat 160.000,- om året i 

de kommende år svarende til 4 klasselokaler om året. På IT-området er der afsat 

400.000,- i 2017 til nyanskaffelser.  

Udgifterne på ca. 80.000,- til udvidelse af timetallet i kristendom på 8.-9. klassetrin er 

ikke indregnet i budgettet, da det netop er besluttet. 

Samlet set arbejder vi med positive tiltag og investeringer, ikke besparelser. 

 

7. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag. 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Der var valg til 3 poster i bestyrelsen. Der er udleveret 55 stemmesedler. 

Vibeke Røn Noer er på valg og genopstiller. 

Jens W. Højmark er på valg og genopstiller. 

Anne H. Nothlevsen er på valg og genopstiller. 

Der er ikke andre end de tre nævnte, der ønsker opstilling. De tre er således 

genvalgt uden afstemning. 

Suppleanter: 

Der opstilledes to kandidater til de to poster. Uden afstemning valgtes 

Thomas Lyng-Jeppesen til 1. suppleant og 

Linette Østergaard Leitner til 2. suppleant. 

 

9. 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 

 


