Tirsdag den 24. april 2012
Referat af forældrekredsmøde
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning om skolens drift i det forløbne år.
3. Skolelederen aflægger beretning om skolens indre virksomhed.
4. Tilsynsførende aflægger beretning.
5. Bestyrelsen fremlægger det reviderede årsregnskab til orientering.
6. Behandling af indkomne forslag. (Ingen)
7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer.
Henning Olsen på valg – modtager ikke genvalg.
Pernille Høngaard Bengtsson på valg – modtager genvalg.
8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af 2 interne revisorer og 1 intern revisorsuppleant.
10. Eventuelt.
Der blev budt velkommen af formand Jens Bredo. Af logistiske grunde fik skolens lille kor lov til
at optræde med tre kønne sange mellem punkt 2 og 3. Sangene indledtes med et forårsdigt og
koret sang under ledelse af afdelingsleder Jørgen Korsager Green og lærervikar Jesper
Christensen.

1. Torben Steffensen blev valgt til dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt,
rettidigt og dermed beslutningsdygtigt.
2. Bestyrelsesformand Jens Bredo aflagde bestyrelsens beretning.
I beretningen blev bl.a. nævnt såvel de økonomiske udfordringer som en mobbesag, hvori
Taastrup Realskole heldigvis blev fuldstændig frifundet.
Beretningen i sin helhed kan læses på skolens hjemmeside, hvorfor der blot henvises til den
her. Se også bilag 1. Beretningen blev taget til efterretning.

3. Skoleleder Michael Dam-Jensen aflagde beretning.
Michael så bl.a. vores skole som en undervisende institution med stolte lærere, der har både
frihed og pligt. Opmærksomheden blev også henledt på ordet kald, som det bærende element i
arbejde, der involverer andre mennesker. Der blev rettet tak til lærere, pædagoger, det tekniske
personale og administrationen samt ledelse og bestyrelse for godt samarbejde. Beretningen i
sin helhed kan læses på skolens hjemmeside, hvorfor der henvises hertil. Se også bilag 2.
Beretningen blev taget til efterretning.

4. Tilsynsførende Bitten Kornerup kom i sin beretning bl.a. ind på, at det var hendes
opgave, at undersøge, om skolens undervisning lever op til folkeskolens mål. Bitten har
været på besøg i klasser, talt med lærerne og er overalt blevet modtaget med smil. Bitten
har oplevet fag som dansk, matematik, engelsk, musik og billedkunst på forskellige
klassetrin. Hun har set projektarbejde i de store klasser og gruppearbejde i de mindre
klasser, og sammen med cooprative learning har det dannet grundlag for den
almindelige undervisning. Eleverne skiftedes til at lytte til hinanden, og Bitten oplevede,
at gruppearbejdet gav meget. Det var samtidig Bittens oplevelse, at lærerne underviser
med en høj faglig kvalitet i en rolig atmosfære. Bitten Kornerup konkluderede, at
Taastrup Realskoles undervisning fuldt ud står mål med folkeskolens, og at karaktererne
fra de afsluttende prøver alle ligger over landsgennemsnittet. Den tilsynsførendes
beretning kan læses i sin helhed på skolens hjemmeside. Se også bilag 3. Beretningen
blev taget til efterretning.
5. Bestyrelsesmedlem Henning Olsen orienterede om det reviderede årsregnskab. Henning
henviste til, at regnskabet var sendt ud sammen med indkaldelsen, hvorfor det ikke var
nødvendigt at gå i detaljer. Henning Olsen kommenterede de afvigelser, der var.
Overskuddet er en smule større end budgetteret, hvilket skyldes nogle
omkostningsposter, der har været mindre end budgetteret. Det drejer sig bl.a. om
lærerlønninger, idet løntunge lærere er blevet erstattet af billigere lærere. Der er også en
afdelingsleder mindre. Til gengæld er vedligeholdelse af bygninger og asfalt i gården
blevet dyrere. Skolens likviditet var formindsket. Skolen har i 2011 foretaget et
ekstraordinært afdrag på prioritetets lån. Både resultatet og likviditetsberedskabet synes
at være tilfredsstillende. Elevtallet vurderes til det kommende år at ligge stabilt.
Regnskabsaflæggelsen blev taget til efterretning.
6. Der var ikke modtaget/indsendt forslag til behandling.
7. På valg var: Henning Olsen – modtager ikke genvalg. Pernille Høngaard Bengtsson –
modtager genvalg. I stedet for Henning Olsen blev valgt: Kim Rasmussen (far til
Frederik, 0.b og Karoline, 4.b)
8. På grund af frafald i bestyrelsen er begge suppleanter indtrådt i årets løb. Som to
suppleanter til bestyrelsen opstillede Maria Therese Korczak (mor til Sofie, 1.b) og Henrik
Knaack (far til Nikoline, 3.a). Begge blev valgt. Suppleanterne træder således til: Hvis en
kvinde forlader posten, indtræder Maria Korczak, og hvis en mand forlader posten,
indtræder Henrik Knaack.

9. Til posterne som 2 interne revisorer blev valgt Christian Høy-Thomsen (far til Agnes, 7.b)
og Thomas Remington (far til Marie, 0.b). Som intern revisorsuppleant blev valgt Henning
Olsen (far til Anders, 3.a og Thomas, 6.c).

10. Eventuelt: Fra salen blev forespurgt, om man kunne gøre noget for at få flere forældre til
at komme til forældrekredsmødet. Der blev svaret, at man havde forsøgt med
foredragsholdere, men det resulterede ikke i meget større interesse. Det blev nævnt, at
det nok er blevet en prioriteringssag for mange forældre; og så længe det går godt,
vælger mange ikke at komme til sådan et møde.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Referent Kirsten Søgreen Andersen

_____________________________
Torben Steffensen
Dirigent

