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Formandens beretning 
  
Det er jo en glæde i dag at stå her og kunne konstatere, at vi har haft et godt år på Taastrup 
Realskole, faktisk synes bestyrelsen, at det har været et rigtigt godt år for skolen.  
  
 Vi har en faglig og en pædagogisk udvikling, som vi hver dag kan se resultater af i 
undervisningen, og vi arbejder hele tiden på at blive bedre. Regnskab Vi har et 
regnskabsmæssigt resultat på kr. 443.299, og det kan vi være godt tilfredse  
med.  
   
En væsentlig årsag til det pæne resultat skyldes, at vi har flere elever, end vi har budgetteret 
med i året. Men alt det vil Svend, vores nye kasserer komme ind på, når han senere skal 
fremlægge regnskabet.  
  
Erstatningssagen: 
Men det blev også et år, hvor vi blev ramt af en mediestorm, da vor skole blev kendt for, at et 
forældrepar skulle have anlagt en erstatningssag mod vores skole. Det er klart, at vi i 
bestyrelsen blev meget bekymrede, dels er det jo altid kedeligt, når det ikke lykkes at skilles i 
mindelighed, men selvfølgelig også fordi, at vi i bestyrelsen jo skal bekymre os om skolens 
renommé. Heldigvis kunne vi da konstatere, at selv da vi var på forsiden af mange af landets 
aviser og i tv, ringede forældre ligesom de plejer og skrev deres børn ind på skolen. Heldigvis er 
vort virke, som en faglig og kompetent skole, så anerkendt, at der umiddelbart skal mere til. Vi 
kan med tilfredshed konstatere, at vi har 3 børnehaveklasser fulde af børn, der glæder sig til at 
starte efter sommerferien. Trods mediestorm og løfter fra forældrene, er der i denne stund ikke 
anlagt sag mod skolen.  
  
Bestyrelsesseminar: 
Denne sag var bl.a. medvirkende til, at vi valgte at afholde et bestyrelsesseminar med 
deltagelse af bestyrelsen, ledelsen og af repræsentanter fra lærerne. Vi havde 3 punkter på 
programmet: Det første punkt, var skolens værdigrundlag, som I jo netop er blevet præsenteret 
for. Det andet punkt var skolens samarbejde med forældrekredsen, hvor vi drøftede formen af 
forældremøder og skolehjemsamtaler. Som et tredje og sidste punkt talte vi om, hvad bør 
skolen gøre, når elever har vanskeligheder, og hvordan kan både skole og hjem stå sammen 
om at løse eventuelle problemer.  
Dette er emner, som vi stadig behandler i et lille dertil nedsat udvalg. Alt sammen for at skolen 
skal blive endnu bedre til at takle de udfordringer, der opstår i hverdagen. Vi overvejer, at få 
evalueret vores trivsels-og mobbepolitik. Vi gennemfører hvert andet år en undersøgelse af 
trivslen i vore klasser. Det er noget vi har gjort i mange år, og det kan være sundt at få 
evalueret, om det vi gør -er godt nok.  
  
Vedtægtsændringer: 
Vi har igen i år foretaget ændringer til vore vedtægter, disse tilretninger af vedtægterne, er 
lovmæssigt begrundet, og de er ofte en betingelse for, at vi kan modtage vores tilskud fra det 
offentlige.  
Tak til jer der trofast mødte op og deltog i de ekstraordinære forældrekredsmøder.  
  
Ny tilsynsførende: 



Vi har i årets løb været nødsaget til at skifte tilsynsførende, og vi er glade for at Gitte Ravn 
indvilgede i at blive valgt til skolens nye tilsynsførende.  
  
Pc’er: 
Vi har fået etableret en Pc-ordning til medarbejderne, og vi er nu så langt, at alle vore elever for 
første gang i år kan gå til afsluttende eksamen på computer.  
  
Køleskabsordning: 
Ved skoleårets start fik vi etableret en køleskabsordning i indskolingen. Det var et udbredt 
forældreønske, der blev opfyldt. Det var ikke muligt at få plads til køleskabe i vores 
undervisningslokaler, men det er lykkedes at få plads til et stort køleskab på en central plads. Vi 
vil nu evaluere, om der også er et behov for noget tilsvarende i de øvrige afdelinger.  
  
Madordninger: 
Vi har i årets løb modtaget ønsker fra nogle forældre om, at skolen kunne blive tilknyttet en 
madordning. Det har vi i bestyrelsen ikke kunnet tilslutte os. Ikke fordi vi i bestyrelsen ikke har 
dage, hvor det ville være dejligt at slippe for madpakkerne. Men det er ressourcemæssigt meget 
krævende at skulle fordele mad til ca. 660 børn eller bare et udvalg heraf. Derudover er det dyrt, 
og det vil skabe et unødigt pres på de forældre, der vil vælge det fra. Derfor er det ikke noget, vi 
ønsker at gå ind i på nuværende tidspunkt.  
  
Vedligeholdelsesplan: 
Vi arbejder på en 10-års vedligeholdelsesplan sammen med vores pedeller. Der er adskillige 
store vedligeholdelsesopgaver foran os, og vi prøver på, at få det til at går op i en større helhed 
inden for vores budgetmæssige rammer. Vi har altid børns sikkerhed som den vigtigste prioritet, 
dernæst almindeligt vedligehold og ofte er det så forskønnelsen der kommer sidst – desværre I 
det kommende år kan jeg nævne, at vi skal have nyt hegn mod nogle af vores naboer, og der 
gulve i den store afdeling, der står for udskiftning. 
  
Der er planer om noget forskønnelse af skolegården, men før vi går i gang med det, ervi 
nødsaget til at afvente en kloakeringsplan. 
  
Tak: 
Tak til bestyrelsen for deres store og frivillige arbejde, til hele vort dygtige personale og alle jer 
engagerede forældre, som er med til at skolen her til noget ganske særligt.  
  
  
 


