
Ledelsesberetning 

Skolens formål, som er at drive en fri grundskole med tilhørende 10. klasse samt børnehaveklasse i 

overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser om friskoler og private grundskoler 

m.v.  

Skolen vil i samarbejde med elever og forældre søge at skabe et trygt og stimulerende miljø, der 

bidrager til den enkelte elevs alsidige udvikling.  

Skolen vil arbejde for  

- at eleverne med lyst og interesse kan tilegne sig arbejdsmetoder, kundskaber, færdigheder og 

alsidige udtryksformer,  

- at eleverne gennem praktiske og musiske aktiviteter får mulighed for at udfolde deres fantasi og 

skabende evner,  

- at eleverne udvikler deres muligheder for selvstændig vurdering og stillingtagen,  

- at den enkelte elev får følelsen af selvværd og oplever skolen som et positivt fællesskab,  

- at eleverne lærer at samarbejde og at vise hensyn over for andre mennesker og det omgivende 

miljø,  

- at eleverne forberedes til en ansvarlig og aktiv medleven og medbestemmelse, så de kan få 

mulighed for at skabe sig en meningsfuld tilværelse i en verden, hvor livsbetingelse og værdinormer 

er i stadig forandring.  

Skolens undervisning og hele dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, demokrati og frihed under 

ansvar. 

Jeg har valgt denne indledning fordi den ligger godt i tråd med mine oplevelser på skolen.  

Haderslev Realskole har et væld af stolte traditioner, nogle med rødder langt tilbage i tiden og andre 

af nyere dato. Blandt de ældre traditioner drejer det sig om lejrskolerne, forårskoncerterne, Lucia-

optog, jule-volley-ball, juleafslutningen i domkirken og translokationsfesten. 

De nyere, traditioner, der i udpræget grad hænger sammen med afdelingernes aktiviteter, er 

årgangsbaserede. Det handler om Realuger, M-7-8-9, F-7-8-9, Gallafest for 7. årgang, 

fastelavnsfest, karneval, filmfestival, diverse ekskursioner og udflugter. 

Og naturligvis de traditioner, der hører SFO-en til. Mørkefest, Disko og MGP på Månen for blot at 

nævne et par stykker. 

Dertil kommer diverse klassearrangementer for elever og/eller forældre. 

Alle disse traditioner og begivenheder er sammen med den daglige undervisning med til at styrke 

og understøtte eleverne alsidige udvikling; det vil sige deres generelle trivsel og faglige progression.  

Det, jeg i udpræget grad oplever, når jeg er rundt i klasserne, er, at de ansatte møder eleverne i 

øjenhøjde. Alle ansatte tilstræber, at alle eleverne i kasserne er med, selvom eleverne lærer og 

tilegner sig nyt fagligt stof i forskellige hastigheder. Den indsats, som lærere og pædagoger står for, 



kræver et godt overblik over en given klasse, evnen til at se den enkelte elev og dennes styrker og 

udfordringer, samtidigt med at de ansatte skal være i stand til at favne og rumme alle elever. 

Gang på gang bliver det understreget, at det vi foretager os sammen er vigtigt. På et af mine første 

besøg i en klasse, kommer en elev for sent til timen. Læreren vender sig om sige: ”Godt du kom. 

Sæt dig ned. Vi er i gang på side det og det.” Det, der ikke bliver sagt, men som understreges af 

”godt du kom”, for det er vigtigt, at du er med i fællesskabet. Det er vigtigt, det vi foretager os 

sammen.  

Skolegangen på HR byder på faglige og sociale kompetencer samt en vis andel ”gammeldags” 

dannelse. Dannelsesaspektet ligger implicit i og kommer til udtryk gennem nogle af de gamle, stolte 

traditioner som juleafslutningen i domkirken, gallafesten for 7. årgang og forårskoncerterne. 

Det, eleverne oplever foruden nogle gode oplevelser, er, at det kræver hårdt arbejde, en 

vedholdende indsats og en stor grad af koordinering og samarbejde at få det til at lykkes. Og de 

oplever, at deres indsats og vedholdenhed belønnes med succes. De oplever også, at det er storslået 

at være en del af noget større.  

Skole er mere end ord og bøger. Det handler i bund og grund om mennesker. Mennesker, der kan 

og vil kere sig om hinanden. Til en af de første medarbejderudviklingssamtaler, som jeg holdt på 

skolen, sagde en af de ansatte til mig, at ”man holder et andet menneskes liv i sine hænder, når man 

arbejder med mennesker”. Det er en lettere omskrivning af K.E. Løgstrups Den Etiske Fordring: 

”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin 

egen hånd.” Det, man holder, er evnen til at opmuntre og motivere, så vi alle lykkes med vores 

forehavende. Citatet indrammer det allervigtigste for de ansatte på Haderslev Realskole; at søge at 

sikre, at alle lykkes i videst mulige omfang. Og alle ansatte kerer sig om eleverne og hinanden, og 

det er grundlaget for den ånd og den atmosfære, som hersker på skolen. 

På mange af mine slides står skolens værdigrundlag i bunden. Det handler ikke om tomme ord, men 

om værdier som søges omsat til virkelighed gennem de aktiviteter, vi foretager os sammen.  

Den høje faglighed, som skal sikre, at hver eneste elev kommer så langt som evner, vilje og 

interesser række kombineret med respekt for den enkelte og det gode fællesskab giver det bedste 

læringsmiljø – det være sig fagfaglig og social læring og udvikling. Og den fælles ramme, som 

indrammer og rummer de tre nævnte værdier, er det brede og forpligtende samarbejde, der er en 

forudsætning for vores kommunikation og fælles mål.  

Vi vil det samme, ansatte og forældre, at sikre, at hver og en af vores elever og jeres poder lykkes 

med deres projekt, de skal klædes på til at blive livsduelig mennesker, der kan indgå i og finde 

netop deres plads i samfundet. 

2018 har været et begivenhedsrigt år. Henrik Pors fratrådte som skoleleder efter 16 år på Haderslev 

Realskole. En stor tak til ham for det store stykke arbejde, han har lagt på skolen i de foregående 16 

år.  

Det, som Henrik og mine andre forgængere har været ualmindeligt gode til at omgive sig med og 

ansætte de rigtige mennesker. Det handler ikke kun om lærerne og sfo-personalet men også 

TAPerne. De rigtige mennesker, som har de rigtige kompetencer, stor samarbejdsvilje og lyst samt 

hjertet på rette sted, gør hele forskellen.  



Alle som én fortjener de et kæmpe tak for indsatsen i det daglige og for den varme velkomst, der er 

blevet mig til dels. 

Jeg er super glad for at være startet på skolen, og jeg er blevet taget vel imod af både elever og 

ansatte. Det tegner til at blive et givtigt samarbejde i årene fremover. Både Johnny og Britt, Lone og 

Hanne fortjener en særlig tak for deres tjenestevillighed og hjælpsomhed i forbindelse med min 

opstart. 

Jeg har været ansat i 7 måneder. Der er dage, hvor jeg synes, at jeg kender det hele og er godt i vej, 

men der er også dage, især når jeg står over for udfordringer eller opgaver, som kræver lidt eller en 

del historik og baggrundsviden, hvor jeg oplever, at jeg fortsat er ny. 

Tilsynserklæring 

Skolens tilsynsførende Børge Kock aflægger hvert skoleår et eller flere besøg på skolen for at 

overvære undervisningen, samtale med elever og ansatte.  

Skolens tilsynsførende skal vurderer elevernes standpunkt i fagene dansk, matematik, engelsk og 

historie samt vurderer om skolens samlede undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis 

kræves i folkeskolen samt om skolen lever om til kravet om frihed og folkestyre.  

Børge Kock har været på tre besøg i indeværende skoleår, det første var en gensidig 

forventningsafstemning, det andet var i en realuge og under det sidste besøg fulgte Børge en række 

klassers normale skema og undervisning. Børge har deltaget i 2.B, 3.B, 4.B, 5.A, 9.B og 10.X samt 

i realugen. 

Konklusionen på tilsynserklæringen er, at den daglige undervisning bærer præg af gensidig respekt 

for det enkelte individ, som har medbestemmelse og medindflydelse på undervisningens form på et 

relevant niveau i forhold til elevernes forudsætninger, behov og potentialer. Skolen arbejder 

løbende med demokratisk dannelse bl.a. i forbindelse med elevrådsarbejdet, gensidig ansvarlighed, 

demokratisk læring gennem dialog og deltagelse.  

Børge beskriver en god, varieret og struktureret undervisning, dygtige og engagerede undervisere 

og motiverede elever, hvis faglige ”standpunkt vurderes absolut tilfredsstillende og honorerer 

almindeligvis de krav, der kræves i Folkeskolen.”  

Afgangskarakterer 

I forlængelse af tilsynserklæringen har jeg kigget på afgangskarakterer i 9. klasse i skoleårene 

2016/2017 og 2017/2018.  

I 2016/2017 var landsgennemsnittet 7,4, gennemsnittet for Haderslev Kommune var 7,1 og 

gennemsnittet for vores elever var 7,5.  

I 2017/2018 var landsgennemsnittet 7,3, gennemsnittet for alle elever i Haderslev kommune var 6,9, 

mens elevgennemsnittet på HR var 7,6.  

Det er et meget flot og tilfredsstillende resultat, som både elever, forældre og lærere godt kan være 

tilfredse med. 

Tak 



Mange tak til alle forældrene for samarbejdet i året, der er gået, og tak for opbakningen til alle 

ansatte, til lærerne og sfo-personalet, i det daglige. Tak for at I overlader jeres poder i vores 

varetægt.  

Tak til bestyrelsen for deres indsats og det store frivillige arbejde, som de alle ligger i 

bestyrelsesarbejdet, og naturligvis for det gode samarbejde. 

Tak til alle skolens sponsorer og øvrige samarbejdspartnere for et godt og konstruktivt samarbejde 

til gavn og glæde for alle parter. Ingen nævnt, ingen glemt. 

Sidste men ikke mindst en særligt tak til afgående revisor Per Haller. Det er Pers sidste 

generalforsamling på HR, og det er nummer 33 i rækken. Per startede som en del af revisorholdet 

på skolen i 1983, hvor Gunnar Jørgensen stod ved roret. Han arbejdede siden sammen med Knud 

Åge Hansen, hvor Per stod som underskrivende revisor fra 1995 og fremefter. Og han har arbejdet 

tæt sammen med Henrik Pors fra 2002 og til 2018. Og jeg har haft fornøjelse et halv års 

samarbejde. En stor tak for samarbejdet, sparringen og tro tjeneste gennem en menneskealder. 

Simon 


