5. april 2005
Formandens beretning
Årets beretning tager udgangspunkt i det igangværende udviklingsprojekt.
Projektet blev sat i søen for ’at sikre udvikling på Taastrup Realskole i forhold til vor om verden’.
Dette udmøntedes i en række fokusområder hvor følgende tre blev valgt som de første:
1. Sammenhæng mellem skolens vision, formål og den pædagogiske praksis.
2. Der skal arbejdes med normer og adfærd i og imellem elever og lærere/pædagoger.
3. Skolens lederstruktur – hvordan skal den udvikles.
Projektgruppen er godt i vej men ikke helt så langt som oprindeligt forudsat og kan ikke endnu
tegne en profil til skolens kommende leder.
Derfor er det projektgruppens beslutning, at den planlagte ansættelsesrunde efter en ny
skoleleder udskydes fra april/maj til oktober/november d.å.. En ny skoleleder tiltræder således
ikke pr. 1.august men pr. 1.januar 2006. Det skal nævnes at bestyrelsen er med i
projektgruppen med to medlemmer hvoraf formanden er den ene.
Bestyrelsen er helt tryg ved de konstituerede ledelsesmedlemmer som sammen med de øvrige
ledere efter bestyrelsens mening udfører gerningen med flid og omhu. De har indvilget i at
forsætte hvervet og det takker vi naturligvis for.
Det er naturligvis tanken, at den nye skoleledelse skal være en vigtig og drivende part i det
videre udviklingsarbejde så bestyrelsen kan trække sig lidt mere tilbage og have en mere
tilsynsførende karakter for at sikre fremdriften i udviklingen.
Overordnet skal vi bevare den faglige profil og give eleverne solide kundskaber. Eleverne skal
lære selvstændighed og udvikle evner til at begå sig i et fællesskab. Skolen skal have fokus på
trygge rammer, udvikle forældresamarbejdet og fremstå som et spændende alternativ til
folkeskolen.
Vi har med en meget stor skole at gøre hvorfor der med passende mellemrum må foretages
sådanne tiltag for at være beredt og sikre konsensus i hvad skolen gør
indadtil såvel som udadtil.
Bygningsmassen:
Bygningsmassen bliver årligt gennemgået for fejl og mangler og der vil løbende være opgaver
at tage vare på. For nogle år siden fik skolen udarbejdet en udvendig tilstandsrapport af
ingeniørfirmaet Carl Bro hvor der følges op på de emner der skal istandsættes. Undertiden
overhaler virkeligheden planlægningen og sidste år ved denne tid blev bestyrelsen gjort bekendt
med, at der var konstateret svamp i krybekælderen under klasserne i indskolingen og
gymnastiksalen. Der blev foretaget en ingeniør redegørelse og vurdering. Arbejdet med at
fjerne svampen og etablere en hensigtsmæssig ventilation blev hurtigt igangsat. Imidlertid var
dette ikke det eneste. Samtlige rørinstallationer til vand og fjernvarme var meget tærede og
udskiftnings overmodne. Derfor har vort regnskab for året været noget hårdt belastet af
reparations udgifter. Signe Mortensen komme nærmere ind på dette i regnskabs- og budget
gennemgangen.
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Indbrud:
Man tør næsten ikke nævne det, men efter at skolen har indgået samarbejde med den
kommunale vagtordning som runderer på skolen og som har en hurtig reaktionstid ved
udløsning af alarmer, har vi ingen indbrud haft og ej heller de evindelige rudeknusninger.
Forsikringerne blev desværre blevet væsentligt dyrere som følge af de tidligere åres hændelser,
dog fik vi præmiereduktion for vor tyverisikringstiltag.
IT:
Skolen har anskaffet yderligere pc’ere til undervisningen der kommer også i indskolingen.
Marianne Persson vil komme lidt mere ind herpå.
Konceptet med at bringe IT med de bærbare PC'er ud i klasserne er godt nok en rigtig løsning
på lokaleproblemet men de bliver efter bestyrelses opfattelse stadig brugt alt for lidt. Noget
skyldes tekniske problemer men disse er løst. Det skal der rettes op på, måske skal der
yderligere kurser til. De bliver i øvrigt anvendt til eksamen i 10'ende klasse for dem der ønsker
det.
Nok ikke allerede i år men til næste år er det hensigten at også eksamen i niende klasse kan
have valget mellem PC eller traditionel skriftlig eksamen.
EDB rummet i forbindelse med det nye bibliotek bliver brug flittigt dels i undervisningen og dels
kan benyttes af eleverne ved besøg i biblioteket.
Alle disse tiltag skal selvfølgelig have et mål. Sidste år blev der derfor besluttet at IT udvalget
blev en integreret del af Pædagogisk Udviklings Udvalg for at fremme anvendelsen af IT i
undervisningen hvor det er hensigtsmæssigt.

10. klasser:
Tåstrup realskole vil fortsat opretholde 10.ende klasser. Baseret på erfaringer fra de foregående
år vil skolen fortsat forfine valgfagene indenfor de rammer vi nu har. Det kan i øvrigt oplyses, at
de kommende klasser allerede nu næsten er fyldt. Så det tyder da på at vi kan fremstå som vort
alternativ til de ellers så populære efterskoler. En del af disse er elever udefra. Skolen folder
som alle eleverne får i 9.ende klasse, fordeles også på biblioteker rundt i kommunen.

Regnskab:
Gennemgås af Signe Mortensen om lidt.
Jeg vil dog allerede nu knytte enkelte kommentarer hertil.
Resultatet ser ikke så imponerende ud men er belastet af de tidligere nævnte store udgifter til
istandsættelse. Så jeg synes ikke resultatet er så skidt endda når vi kan absorbere sådanne
udgifter.
Det er dog efter bestyrelsens mening stadig i underkanten i forhold til en 'omsætning' på godt
36 mio.kr.. De igangsatte aktiviteter gående ud på optimering af vort timeforbrug samt
tiltrækning af yderligere elever til skolen fortsætter derfor. Det er nødvendigt med et økonomisk
råderum, da skolen fortsat skal udgøre et attraktivt alternativ og må følge med i IT investeringer
o.lign. der forventes i den moderne undervisning.
Der var ved årets slutning 651 elever mod 621 elever ved udgangen af 2003 hvilket glæder
bestyrelsen meget.
100 års jubilæum:
Så vil jeg endnu engang orientere om at skolen jo har 100 års jubilæum til august iår. Der er
nedsat en arbejdsgruppe der skal finde ud af hvordan vi fejrer denne begivenhed. Om der på et
tidspunkt vil være behov for en vis forældre inddragelse må vi jo se.
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Afslutningsvis vil jeg rette en stor tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for deres aktive
ulønnede virke til skolens bedste. Desuden en tak til skolens ledelse, lærerkollegiet samt det
tekniske personale for en stor indsats i året der er gået. Sidst og ikke mindst har jeg en særlig
tak til skolens administrative personale som igen i år utrættelig har ydet skolen og bestyrelsen
service på et højt niveau.
Afgang:
Grundet jobmæssige forhold, kan jeg ikke længere afse den fornødne tid til fortsat at varetage
opgaven som bestyrelsesmedlem og formand. Derfor afgår jeg ved denne generalforsamling og
suppleant Torben Steffensen indtræder i min valgperiode. Hvem der bliver ny formand afgøres
efter generalforsamlingen når bestyrelsen skal konstituere sig. Dette vil blive kommunikeret ud i
referatet og det kommende Egeblad.
Jeg takker mine bestyrelseskolleger for et rigtigt godt og frugtbart samarbejde i de forgangne år.
Der har været meget arbejde, men det har også været morsomt og lærerigt, for det skal det
være for at påtage sig et sådant ulønnet hverv.
Ligeledes en tak til vor tilsynsførende samt privatskoleforeningen for deres uvurderlige hjælp til
bestyrelsen.
Med disse ord er beretningen afsluttet.
Christian Gram
Formand
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