16. april 2009
Formandens beretning
Skolens økonomiske drift:
Det er dejligt, at vi endnu i år har haft et pænt overskud ca. kr. 870.000, det giver nemlig
skolen bedre mulighed for at udvikle sig. Vort elevtal er nu på 676 elever, hvilket er
tilfredsstillende.
Skolens bygninger:
Flere af skolens bygninger har nu nået en alder, hvor det man kalder “en kærlig hånd” er
nødvendig. I år er det lykkedes at give det gamle fysiklokale en renovering samtidig med, at vi
har fået skabt rum for bedre undervisning. Der nu er lavet et dejlig lyst og venligt
naturteknikfags lokale, som blev indviet med deltagelse af Høje-Taastrups kommunes
borgmester. Der er flere spændende planer for første salen på den gamle gymnastiksal. Vi
håber på i løbet af det næste års tid at få etableret biologi-lokalet, der hvor der før var
håndarbejde. Det passer fint rent fagligt, at etablerer biologi og naturteknik sammen.
Håndarbejde vil så komme til at dele lokaler med SFO’en i de gamle biologilokaler. Vores SFO
mangler i den grad også plads. Det er en stadig udfordring, for selvom vi har haft et pænt
overskud, er det ikke af den størrelse, der har en økonomisk bærekraft til at bygge en større og
bedre SFO. Der er dog i året lagt planer for en længe tiltrængt forbedring af toiletforholdene i
SFO’en.
Dette skal ikke mindst ses i lyset af, at vi fra foråret 2010 håber på at kunne tilbyde en tidligere
skolestart, således at børnehaveklassebørnene tilbydes en skolestart allerede den 1. maj, som
man nu gør i de fleste kommuner. Det er en af skolens store udfordringer i løbet af det næste år
at skabe plads til ca. 66 børn i yderligere 3 måneder. Men hvordan vi klarer den udfordring, er
ikke helt planlagt endnu.
Seminar:
For to år siden var bestyrelsen på seminar med en del af det pædagogiske personale, i
bestyrelsen synes den gang, at vi havde et rigtigt godt udbytte af seminaret. Vi besluttede
derfor i 2008 , at vi ville gentage succesen. Vi var af sted i januar 2009 og temaerne for
seminaret blev:



skolens berettigelse nu og i fremtiden.
Kompetenceveje, kommandoveje og beslutningsprocesser

Det blev igen et rigtigt godt seminar, med mange gode drøftelser, og mange gode beslutninger,
som man nu arbejder videre på at implementere her på skolen.
Min valgperiode udløber i år, og jeg har nu siddet i bestyrelsen i 11 år.
Min hverdag er ikke blevet mindre travl i den tid, og da jeg nu står overfor nye arbejdsmæssige
udfordringer, har jeg besluttet ikke at genopstille i år. Jeg vil gerne takke alle for den opbakning
og tillid I har givet mig i den tid, vi har arbejdet sammen.
Tak til bestyrelsen for deres engagerede og ulønnede indsats, tak til skolens ledelse,
lærerkollegiet, SFO-personalet, skolens administrative og tekniske personale, tilsynsførende og

revisorer. Tak for jeres indsats for at gøre Taastrup Realskole til den bedste skole på
vestegnen.
Tak til Privatskoleforeningen for råd og bistand.
Med disse ord overgiver jeg beretningen til forsamlingen.

