3. april 2006
Formandens beretning.
Årets gang:
Året har været præget af stor aktivitet.
Vi har som en afslutning på udviklingsprojektet og arbejdet i den tilhørende projektgruppe
defineret ledelsesprofilerne og efterfølgende ansat Michael Dam-Jensen som skoleleder.
Endvidere er den sidste konstituerede afdelingsleder stilling også blevet besat, idet vi har ansat
Jørgen Korsager, der har fungeret som konstitueret i ledelsen i det forgangne år.
Dette medfører at hele ledelsen nu er på plads til bestyrelsens store tilfredshed.
Vi vil benytte lejligheden til at takke hele skolens personale for Jeres indsats i den tid hvor
ledelsen har været delvis konstitueret. Alle har bidraget positivt til arbejdet og en speciel tak til
de personer, der har ydet en stor indsats i deres respektive konstitueringsperioder.
Bygningsmassen:
Bygningsmassen bliver løbende gennemgået for fejl og mangler og der er kontinuerligt opgaver
at tage vare på. Der har i årets løb ikke været foretaget større udbedringer, men foretaget en
del mindre vedligeholdelsesopgaver. Skolens tekniske personale vurderer løbende hvilke
opgaver er mest presserende og udfører disse efter behov.
100 års jubilæum:
Skolen havde 100 års jubilæum i 2005 og der har i årets løb været forskellige arrangementer for
at fejre dette.
Vi har blandt andet haft et åbent hus arrangement og en stor fest for skolens personale. En stor
tak skal lyde til de mange frivillige kræfter, der har muliggjort at vi har kunnet fejre skolens
jubilæum på flotteste vis.
IT:
Skolen har i 2005 indkøbt ekstra IT udstyr i form at yderligere PC’er til undervisningen og
eksamensbrug, samt opdateret den administrative platform til et tidssvarende niveau.
Der er nu over 80 PC’er enten stationære eller bærbare til rådighed for undervisning og
eksamen.
10. klasser:
Taastrup Realskole vil forsat opretholde 10. klasser. Skolen udgiver en 10. klasses folder, der
udleveres til alle vore elever på 9. klassetrin, ligesom den fordeles til biblioteker rundt i
kommunen. Det kan oplyses at de kommende 10. klasser allerede nu er næsten fyldt op.
Vi vil derved fortsat fremstå som et solidt alternativt til efterskoler.
Regnskab:
Gennemgås af Signe Mortensen under separat punkt på generalforsamlingen.

Bestyrelsen vil dog gerne knytte en kommentar til regnskabet. Resultatet udviser et overskud,
der er en direkte anledning af at vi er oppe på det højeste antal elever i nyere tid – nemlig 653
mod 651 samme tidspunkt sidste år.
Vi noterer os med tilfredshed, den forsat store søgning til vor skole, som givetvis skyldes det
gode ry skolen har i lokalsamfundet. Taastrup Realskole er kendt som en skole hvor både
faglighed og tryghed er i højsædet.
Afslutning:
Jeg vil takke mine bestyrelseskollegaer for det store ulønnede arbejde de lægger for dagen.
Desuden en tak til skolens ledelse, lærer kollegiet, SFO kollegiet og til skolens administrative og
tekniske personale for jeres indsats for at gøre Taastrup Realskole til et godt sted at være.
Tak til privatskoleforeningen og til skolens tilsynsførende.
Min valgperiode udløber nu og af arbejdsmæssige årsager ønsker jeg ikke at genopstille til
bestyrelsen.
Jeg takker alle for den tid vi har arbejdet sammen. Det har været udfordrende, socialt
inspirerende og ikke mindst en fornøjelse at lære Jer alle at kende.
Med disse ord overgiver jeg min beretning til forsamlingen.
Henrik Stig Nielsen
Formand

