
Formandens beretning til generalforsamling på Haderslev Realskole, den 25. 
april 2019  

Beretning vedrørende 2018. 

 

Velkommen  

2018 på Haderslev Realskole vil særlig blive husket for et farvel til Henrik Pors efter 16 år som skolens 

leder og ansættelse af Simon Mosekjær Madsen, som hermed bliver skolens kun 5. i rækken af ledere 

på Realskole – hvilket er helt enestående og bekræfter endnu engang, at det er en skole med store 

værdier. Historisk set har dette haft stor betydning for Haderslev Realskole. Et ansættelsesudvalg med 

reference til bestyrelsen på tværs af hele skolens organisation arbejdede i flere måneder målrettet på 

denne opgave.  

Skiftet blev markeret med en flot velkomst- og afskedsreception med mange deltagere – med mange 

flotte indslag af høj kvalitet og især den sidste uge for Henrik blev på mange måder mindeværdig, hvor 

skolens elever gav Henrik en oplevelse han sent glemmer. Med ansættelse af Simon har skolen fået en 

ny stærk leder – en visionær, fremsynet person som også stiller krav til både lærere, elever og forældre 

og som sammen med bestyrelsen skal fastholde og udvikle skolen i forhold til høj indlæringsevne, 

rummelighed og hvor der til stadighed er STOR søgning efter optagelse på skolen.  

2018 har der været FULDT HUS på alle klassetrin – der er stor efterspørgsel til skolen og lange 

ventelister. For ud over at være en skole med næsten 600 elever over 100 SFO-børn, så er det også en 

arbejdsplads for ca. 80 ansatte – VI HAR EN OMSÆTNING PÅ 40 MIO. KR, et overskud på knap 1 mio. 

kr. balance på 35 mio.kr. - primært BYGNINGER SOM HAR EN regnskabsmæssig VÆRDI PÅ 29 MIO. KR 

og en egenkapital på 15,6 mio. kr. 

10 mio. kr. af skolens omsætning kommer fra forældrebetalinger – koblingspct. på 75. Når vi ser på 

skolens undervisningsomkostninger pr. årselev ligger vi væsentlig over de skoler, hvor vi benchmarker 

op imod.  

VUC – sagen. Kunne dette ske for vores skole.!! Det kræver vi har styr på økonomien herunder løbende 

fortager en simulering og stress beregning af økonomien. Haderslev realskole er også sårbar overfor 

faldende elever.  

 

I 2019 kan Haderslev realskole fejre 75. års jubilæum. Der er nedsat et jubilæumsudvalg på tværs af 

skolen. Festlighederne gennemføres i hele uge 39 (23.9-27.9). Vi kommer til at opleve skolen gennem 

75. år – en kunst og kulturuge med mange kreative indslag. 

At skolen kan fejre sit 75. år er ikke nogen selvfølge Det kræver 

Samarbejde  

Vedholdenhed  



kompetente og dygtige medarbejdere 

Og et stærkt lederskab som evner at kommunikere klart og tydeligt på alle niveauer. 

Skolens formål er at drive en fri Grundskole med tilhørende 10. klasse samt børnehaveklasse med 

udgangspunkt i den lovgivning der er gældende for friskoler og private grundskoler.  

Skolens ledere og lærere vil i samarbejde med elever og forældre søge at skabe et trygt og 

stimulerende miljø, der til den enkelte elevs alsidige udvikling 

Skolen vil endvidere arbejde for 

- At børn, forældre og skolens medarbejdere oplever en harmonisk dagligdag i trivsel og tryghed. 

Og det forventes at alle parter deltager med de nødvendige ressourcer. 

Alt dette er nævnt i Skolens vedtægter og Målsætning, og alle inkl. bestyrelsen arbejder ud fra dette. 

 

Hvorfor nu lige nævne dette. 

 

I tilsynserklæringen for skoleåret 17/18 kommer Børge Koch – som er skolens tilsynsførende – med 

følgende sammenfatning 

’Min oplevelse af dagene på skolen er, at der er rigtig mange glade og læringsivrige elever og et meget 

kompetent, engageret og motiverende personale. Det sociale samvær blandt personalet foregår i en 

positiv og hjælpsom ånd. Ofte lader dette sig kun gøre i trygge og velfungerende rammer og omgivelser 

– ikke uden humør – som oftest med elevernes læring og trivsel som udgangspunkt. Skolen/skolens 

bestyrelsesarbejde er inde i en positiv udvikling. Skolens praksis of skolens værdigrundlag hylder og 

værner om skolens lange tradition samtidig med, at skolen præges af innovation og konstruktiv 

nytænkning, sådan at skolen fremstår som en moderne veldrevet og udviklingsorienteret skole.’ Citat 

slut..!!!! 

Tillykke med det!!!! Det bekræfter, at Vores skole er i god gænge. 

Fokusområder 

Skole/hjem samarbejdet har høj prioritet 

Skolens mange traditioner - forårskoncerten, realuge, lejrskole, karneval mv. 

Fællesskabet/sammenhold 

Kompetenceniveau 

Høj indlæringsniveau  

Er afgørende værdier som vi skal værne rigtig meget omkring. 



FORÆLDRE SAMARBEJDET ER HELT AFGØRENDE FOR SKOLENS OG ELEVERNES UDVIKLING Vi 

forældre/voksne skal tage et fælles ansvar for en lave en god skole. 

Den 30. august havde skolen besøg af Rune Strøm, der holdt et blændende og meget underholdende 

foredrag om kommunikation. Det var arrangeret sådan, at det lå i forlængelse af en del klassers 

forældremøde, og derfor var rigtig mange forældre til stede, mange flere end der plejer at være ved 

vore fælles forældremøder. Det kunne godt være en form, der kunne gentages. 

OPBAKNING, OPBAKNING og atter OPBAKNING 

Klassekvotienter 18 i 0-3; 20 i 4-6; 22 i 7-9 samt 20 i 10. 

Skolens faciliteter betyder rigtig meget for daglig trivsel og motivation for skolens børn og ansatte, så 

derfor SÅ derfor arbejder vi hele tiden med forbedringer af faciliteter - i 2018 kan nævnes: 

-legeplads 

-toiletter  

-ventilation 

-belysning  

I alt renoveringer for ca. 900 t.kr. 

Dertil kommer 288 t.kr. i nye touch skærme mv. 

Og igangsat projekteringen af renovering af tennishallen samt  

-renovering/modernisering af 10 klasse huset – en alene bygning på den anden side af 

Christiansfeldvej. Dette kræver nogle særlige byggetilladelser. 

Generelt forsøger vi at holde vores bygningsmasse i så god stand som overhovedet muligt med de 

midler, som vi har til rådighed. Der skal herfra igen lyde en stor tak til vore pedeller, øvrige tekniske 

stab samt rengøringspersonale, for deres store indsats på dette område.  

-Ingen beretning uden lidt statistik: 

Det igangværende skoleår startede med 588 elever og med fuldt hus i alle klasser fra 0-9 klasse. 59 

elever på 10. klasse. Årselever 588. Der blev også plads til nye lærere kom til og vi har generelt ingen 

problemer med at tiltrække kvalificerede medarbejdere til vores skole. Det er vi er dog meget glade 

for og også lidt stolte over det stadig høje elevtal her på skolen og tillader os, at tage det som udtryk 

for at vi tilbyder og også leverer en ”god skole”, som efterspørges af vores omgivelser. 

Simon vil senere gennemgå budget for indeværende år. 

Men dette bevirker jo også at der kommer nye ansigter til, som jeg samtidig gerne vil byde velkommen 

og håber at de må falde godt til, så vi i fællesskab kan fortsætte med at drive en god skole. 



Vi har haft en række jubilarer: 

-Kjeld Thomsen 35 år (har valgt at gå på pension her 1.2.19 – er dog fortsat tilknyttet skolen som 

timelønnet vikar 

-Pia Zinn 30 år 

-Janette Ladefoged 25 år 

-Kirsten Kronsgaard og Jesper Bach Dall – 20 år. 

Jeg vil her også sige tak til mine bestyrelseskollegaer for et godt og konstruktivt samarbejde i årets løb. 

Der har igen i år været mange spændende opgaver at tage fat på og som har udmøntet sig i mange 

rigtig gode drøftelser og hvor vi indtil nu altid har kunnet finde fælles fodslag og gennemføre 

beslutningerne i fuld enighed.  

Også tak til dig Simon – vi føler, at opstarten har været rigtig positiv og du er blevet godt modtaget på 

tværs af skolen samt blandt skolens ansatte, elever og forældre. Vi glæder os til samarbejdet. Tak til 

skolens øvrige ledelse, lærere, pædagoger, kontorpersonale, pedeller og andet personale for jeres 

store indsats. Uden denne indsats ville det ikke være muligt, at drive en skole på det niveau, som vi 

gør.  

MØD OP NÅR SKOLEN INVITERER TIL FÆLLES FORÆLDREMØDE MV.   

Og med det sædvanlige motto, vil jeg slutte af med at sige:    

”Det er VORES skole, og vi skal passe godt på den” 

Tak for ordet. 

På vegne af bestyrelsen  

Gynther Kohls 

Formand. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


