
 
13. april 2004 

Formandens beretning  

Året har været et hektisk år præget af  

Ny ledelse: Som forældrekredsen blev orienteret om ved brev fra bestyrelsen den 1. marts 
2004, har vi måtte sige farvel til skoleleder Rolf Geisler. I seneste udgave af Egebladet er 
orienteret om den konstituerede ledelse.  

Præsentation af konstitueret ledelse. 

Marianne Person - konstitueret skoleleder 
Jørgen Korsager – konstitueret souschef 
Lise-Lotte Kofoed – konstitueret afd. leder. 

I brevet blev også omtalt et udviklingsprojekt som jeg gerne vil komme tilbage til sidst i mit 
indlæg. 

Bygningsmassen: 
Den ny kombinerede administrations- og biblioteksbygning med tilhørende lærerværelse har nu 
være i brug i godt 1½ år. Der har været ganske få fejl og mangler og funktionelt ser bygningen 
ud til at fungere tilfredsstillende. Der har ikke i året været yderligere tiltag til forsat byggeri i fase 
2 af den i 2000 udarbejdede helhedsplan på 3 faser. Vi kan med glæde og en vis stolthed 
konstatere at byggeriet med alle de usikkerheder der altid er for uforudsete ting, holder sig 
indenfor budgetrammen.  

Den øvrige bygningsmasse bliver årligt gennemgået for fejl og mangler. 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, bl.a. var 
der i efteråret 2002 rindende vand ned ad væggene i et af SFO’ens lokaler hvorfor en 
tagrenovering prompte blev igangsat. 

I begyndelsen af dette år blev bestyrelsen gjort bekendt med, at der var konstateret svamp i 
krybekælderen under klasserne i indskolingen og gymnastiksalen. Der er blevet foretaget en 
ingeniør redegørelse og vurdering og arbejdet med at fjerne svampen og etablere en 
hensigtsmæssig ventilation er allerede påbegyndt. Desuden skal der skiftes nogle meget 
tærede fjernvarmerør. Indvirkningen af disse to arbejder vil Signe Mortensen komme nærmere 
ind på i regnskabs- og budget gennemgangen. 

Indbrud: 
I foråret 2003 var skolen stadig plaget af gentagne rudeknusninger. Imidlertid efter at skolen har 
indgået samarbejde med kommunens vagtordning som runderer på skolen og har en hurtig 
reaktionstid ved udløsning af alarmer, er dette væk samt at vi ingen indbrud har haft. 
Forsikringerne er desværre blevet væsentligt dyrere som følge af hændelserne, dog med 
reduktion for vor tyverisikringstiltag. Disse sikringstiltag har også haft regnskabsmæssig 
indvirkning i 2003. Men det var nødvendigt – ellers havde vi simpelthen ingen forsikring. 



IT: Skolen har anskaffet yderligere pc’ere til undervisningen nu under en fornuftig 
leasingordning hvor der også er forsikring tilknyttet. 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 brugt alt for lidt. 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. På sigt 
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. Det er derfor blevet besluttet at IT udvalget bliver 
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 
skolen allerede nu har langt flere elever tilmeldt end sidste år. Så det tyder da på at vi kan 
fremstå som vort alternativ til en efterskole. 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 må dog allerede nu knytte enkelte kommentarer hertil. 

Renset for bygningsafskrivninger som blev pålagt privatskolerne for nogle år siden, samt 
ekstraordinære udgifter til regulering af feriepengeforpligtelsen, samt sikringstiltag og 
tagudskiftning er resultatet ikke så skidt endda.  

Det er dog efter bestyrelsens mening stadig i underkanten i forhold til en ´omsætning´ på godt 
32 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 621 elever mod 609 elever ved udgangen af 2002.  

Udviklingsprojekt: 
Det er bestyrelsens opfattelse, at Taastrup Realskole i langt høje grad må leve op til den 
rivende udvikling af pædagogik og samarbejdsformer, som sker både på privat- og folkeskoler i 
disse år. 

Vi skal 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. 

For at skabe enighed om mål og samarbejdsvilkår har vi bedt konsulent Per Bøjlund om at bistå 
bestyrelsen med en udviklingsplan, som bliver iværksat i samarbejde med personalet. Per 
Bøjlund kender, og er kendt af, skolen fra udviklings- og klimaundersøgelsen i 1999. 



Per vil kort gennemgå de faser vi er blevet enige om indtil videre, men jeg kan allerede afsløre, 
at inden sommer skal vi være så langt at arbejdsgrupperne bliver nedsat. 

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. 

100 års jubilæum: 
Så vil jeg kort orientere om at skolen jo har 100 års jubilæum til august 2005. Der er nedsat en 
arbejdsgruppe der skal finde ud af hvordan vi fejrer denne begivenhed. Jeg kunne forestille mig 
at der på et tidspunkt vil være behov for en vis forældre inddragelse men lad os nu se. 

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. 

Christian Gram 
Formand 

 


