
Bestyrelsens beretning til generalforsamling på Haderslev Realskole, den 19. 
maj 2021.  

Beretning vedrørende 2020. 

 
Velkommen  

Det er faktisk kun 8 måneder siden vi afholdt den seneste ordinære generalforsamling – helt præcist i 
september måned – alt sammen som følge af COVID 19. Den her gang har vi kun en måneds forsinkelse. 
Oprindeligt var generalforsamlingen planlagt til den 20. april.  

På det første bestyrelsesmøde i det nye skoleår 2020/21 indledte vi så med at sige ’ i dette skoleår er 
vi tilbage ved igen næsten normal skoledrift dog stadig med en masse forholdsregler og særlige tiltag 
i forbindelse med coronaen. Men vi ved alle sammen hvad der siden skete – det blev et år vi på mange 
måder gerne vil glemme hurtigst muligt og først nu hvor vi nærmer os afslutningen på skoleåret 
2020/21 kan vi skimte lys forenden af tunnelen og vi har et begrundet håb om, at skoleåret 21/22 kan 
afvikles under lidt mere normale forhold.  

Siden marts 2020 har skolens ledelse brugt rigtig mange ledelsesressourcer på at tilpasse skolens 
dagligdag til de vekslende vilkår og retningslinjer som COVID 19 har medført.  

Generelt har skolens ledelse fulgt retningslinjer og anbefalinger angivet fra sundhedsmyndighederne 
og de politiske organer. Dette for at skabe tryghed for de ansatte, børn og forældre.  

Vi savner alle en normal hverdag. Vi savner alle de aktiviteter, der kendetegner Haderslev Realskole – 
forårskoncerter, karneval, lejrskole, udflugter, skolefester, fælles arrangementer mv. – alt det som er 
med til at skabe skolens kultur.  

Stor ros til Skolens ledelse for alligevel at skabe en undervisningsform hvor eleverne fortsat kunne 
holdes til ilden. Google Meet har været udfordrende i den daglige undervisning – ikke mindst lærerne 
har kæmpet for at fastholde eleverne til den daglige undervisning herunder deres motivation. Her er 
det vigtigt, at forældrene også bakker op og udviser den nødvendige opmærksomhed.  

Stor ros til alle ansatte for deres velvilje, fleksibilitet og store indsats i den omskiftelige tid med Corona 
– lige fra nedlukning, fjernundervisning og genåbningen – der har været rigtig mange forholdsregler 
og løbende ændringer at forholde sig til.  

I 2020 har skolen haft besøg af den tilsynsførende Børge Koch og i tilsynserklæringen kan bl.a. læses 

’Skolen står på grundlæggende demokratiske principper som ex. Ligestilling mellem kønnene, 
ytringsfrihed og respekt for andres synspunkter. Det opleves, at på Haderslev Realskole kan den 
enkelte elev udfolde sig under hensyn til andre elevers baggrund, forudsætninger. Eleverne lærer at 
medvirke til og deltage i den demokratiske udvikling i både ord og handling.’  



Generelt klarer eleverne fra Haderslev Realskole sig godt. Eleverne på 9. klassetrin opnår et 
karaktergennemsnit på 7,5 mod et landsgennemsnit på 7,1 og et kommunalt gennemsnit som ligger 
noget lavere. 

Dette kan Haderslev Realskole være rigtig godt tilfredse med. 

Senere vil vores skoleleder Simon aflægge en beretning med mere fokus på dagligdagen og skolens 
almindelige drift. 

Økonomiske forhold 

2020 har der været mere eller mindre 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 svarende til 590 årselever 
over 100 i SFO, så er det også en arbejdsplads for ca. 80 ansatte – Vi har en OMSÆTNING på 42 mio.kr. 
heraf udgør forældrebetalinger mere end 10 mio. kr. - et overskud på ca. 1.542 t.kr. En samlet BALANCE 
på 39 mio.kr. - primært BYGNINGER som har en regnskabsmæssig værdi på 31 mio. kr. LIKVIDE 
beholdninger udgør 7,3 mio.kr. Skolen har en EGENKAPITAL på 18 mio. kr. og med en soliditetsgrad på 
ca. 46%   står vi økonomisk godt rustet til fremtiden. 

I den nye finanslov er koblingsprocenten for grundskolerne – 76% - heldigvis fastholdt.  Når vi ser på 
skolens undervisningsomkostninger pr. årselev ligger vi væsentlig over de skoler, hvor vi benchmarker 
op imod. Dette er en strategisk beslutning, således at der tilføres tilstrækkelige midler til gavn for 
børnenes læring, udvikling og trivsel.  

Simon vil senere gennemgå budgettet for 2021. 

Værdigrundlag 

Har særlig høj prioritet  

 Skole/hjem samarbejdet har høj prioritet 
 Skolens mange traditioner - forårskoncerten, realuge, lejrskole, karneval mv. 
 Fællesskabet/sammenhold 
 Kompetenceniveau 
 Højt 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. Dette nævner jeg hvert år, men 
kan ikke gentages nok. 

OPBAKNING, OPBAKNING og atter OPBAKNING 

Bygninger 

I 2020 besluttede bestyrelsen at undersøge mulighederne vedrørende alternative lokationer. Det er 
ingen tvivl om, at vi har en unik placering – bynært, med kløften som nabo, tæt ved HIC, tennishallen 



og skolen holder rigtig meget af denne attraktive placering. Skolen mangler plads såvel indendørs som 
udendørs – dette er især kommet til udtryk under corona-pandemien. Undersøgelserne er stoppet og 
i stedet kigges der på forbedringer og udvidelsesmuligheder internt på skolen. Dette arbejde bliver et 
væsentligt strategisk punkt for de kommende år. 

Skolens faciliteter betyder rigtig meget for daglig trivsel og motivation for skolens børn og ansatte. - i 
2020 kan nævnes: 

 Ombygning af tennishallen blev endelig afsluttet i 2020 
 Større investering i IT 
 Samt en række andre tiltag (boldnet. Klimaskærm). 

I 2021 forventer vi en større renovering af skolens legeplads – i niveau 1-1,5 mio. kr.  

Skolens faciliteter er også samtidig en væsentlig tiltrækningskraft for kommende elever og over de 
næste 5 år kigger vi generelt ind i færre skolesøgende børn. 

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.  

Personale 

Vi er 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. 

Nye ansigter er kommet til, som jeg samtidig gerne vil byde velkommen og håber, at de er falde godt 
til, så vi i fællesskab kan fortsætte med at drive en god skole. 

Igen i 2020 har vi haft en række jubilarer – Simon kommer nærmere ind på dette i ledelsesberetningen. 

Men herfra skal lyde et stort tillykke til jer alle. 

Fremtid 

Hvilke større strategiske beslutninger venter bestyrelsen og skolens ledelse 

 Branding af skolen – det er ikke en selvfølge at vi næsten har fuldt hus på alle klassetrin. 
Elevtallet i Haderslev Kommune falder med 400 elever over de næste 4-5 år – svarende til 1 
skole. Der bliver ’konkurrence’ om eleverne.  

 COVID 19 – stiller fortsat store krav til afvikling af dagligdagen -alligevel håber vi alle på en 
mere normal hverdag. Vi må også forvente at ’tiden efter corona’ ikke vil blive som før især 
hvad angår fysisk afstand, hygiejne, udeliv mv. og det sociale liv på skolen bliver heller ikke 
’som før’. Nye krav fra myndighederne – så vi er forberedt når/hvis en ny pandemi rammer os. 

 De fysiske rammer – vil de i fremtiden kunne honorere de krav som foranstående punkter 
kræver. Kapaciteten på de udendørs arealer bliver/er udfordret og dette har høj prioritet for 
Haderslev Realskole. 



Afslutning 

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

TAK til 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


