14. april 2008
Referat af forældrekredsmøde
MDJ bød velkommen, hvorefter forældrekredsmødet blev indledt med at Lille Kor sang et par
glade sange akkompagneret af JKJ. Derefter overtog Store Kor, som også sang et par dejlige
sange.
Efterfølgende holdt Julie Sander, ejer af Sundhedsakademiet og specialist indenfor sundhedsog adfærds- kommunikation et 45 minutters interessant og tankevækkende foredrag over
emnet: Hvor ”sødt” er dit barn? Efter foredraget blev der lejlighed til at stille spørgsmål.
Herefter fulgte dagsorden ifølge vedtægterne:
Poul Joost Jensen blev valgt som dirigent.
Poul Joost Jensen konstaterede, at dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægterne, og
at mødet var rettidigt indvarslet. Han erklærede derfor forældrekredsmødet for lovligt og
beslutningsdygtigt.
Bestyrelsesformand Signe Mortensen aflagde beretning. Hun konstaterede, at det har været et
godt år præget af stabilitet og at flere års arbejde med skolens værdigrundlag har båret frugt
takket være skolens kompetente ledelse og dygtige medarbejdere. Resultatet ses tydeligt
afspejlet på skolens regnskabsmæssige resultat og på antallet af elever. Hun fremhævede, at
flere elever har skabt nye udfordringer for både skolen og SFOen, og at man har arbejdet
meget på en mulig udvidelse af SFOen. Det er en proces, som endnu ikke er afsluttet. Det er
lykkedes at skifte næsten hele hegnet ind mod naboerne og efter en periode med utallige
knuste ruder, blev det også nødvendigt med videoovervågning, som ser ud til at have haft en
positiv effekt. I Skole/hjem udvalget er forholdet mellem skole/hjem blevet behandlet og her er
det bl.a. en opstramning af indsatsen overfor elever som får problemer af den ene eller den
anden art, skole/hjem samtalen og skolens kontakt til hjemmet, som er blevet behandlet. Flere
af disse ideer er sendt videre til debat i lærerkredsen. Inspireret af sidste års
forældrekredsmøde er emnet sund mad blevet diskuteret en del til bestyrelsesmøderne og der
er sat fokus på hvad skole og hjem kan gøre for at børnene i de større klasser også får en sund
frokostmad. Der er taget kontakt til fødevarestyrelsens repræsentant for at få gode råd og
vejledning. Arbejdet med sund mad og en eventuel kostpolitik på skolen vil fortsætte, især da
man ved at sund kost er basis for god læring.
Formanden afsluttede med at takke bestyrelsen, ledelsen og skolens øvrige personale for deres
engagerede indsats.

Skoleleder Michael Dam Jensen aflagde beretning om skolens indre virksomhed.
MDJ konstaterede at tiden iler og at det allerede er 3. gang han aflægger beretning. Det går
godt for skolen, og flere børn end nogensinde før er blevet betroet Taastrup Realskole. 5.
september 2007 lød tallet på 680 elever. Det er et ansvar, man søger at leve op til, for man ved
også at der indimellem vil være børn der kræver særlig opmærksomhed mht. såvel
professionelt arbejde, som menneskelig empati. Nogle få har haft brug for at besøge kontoret til
en kammeratlig samtale, men skolen har i overvældende grad en stor mængde af søde, dygtige
og gode børn. 2007 begyndte med en kort mediestorm, men den ebbede ud efter kort tid, og
der er ikke anlagt sag mod skolen. Denne sag maner til eftertanke og man kan bruge den til at
huske på, at børnenes tarv og trivsel er uhyre vigtig. Trygge børn lærer bedre og er mere
målrettede end usikre børn. MDJ fremhævede, at det er vigtigt at børnene ved siden af de mere
målbare og faglige elementer også får mulighed for at bruge kroppen og får oplevet musikken
og al mulig anden kreativitet. Store forventninger er ikke tunge så længe de udvikler og ikke
hænger som mørke skyer omkring det enkelte barn.
Morgensang baseret på den kristne arv skal og bliver oplevet som et vigtigt og frydefuldt
element i skolens dagligdag.
SFOen danner en god ramme omkring de små elever og savnes efter 3.klasse. Skolelederen er
stolt af skolens opdeling i A1, A2 og A3 med hver sin afdelingsleder og nævner at dette er
blevet kopieret. Det er ikke muligt at referere alle de mange aktiviteter der foregår i de 32
klasser, men udover det gode seje træk i hverdagen, er der masser af projekter, ture, minilejre,
teateropførelser, sportsdage og meget mere.
Der fortsættes med tidlig legeengelsk i første klasse et kvarter om ugen, og en hel time i anden
klasse. I natur og teknik ser man nu for alvor på lokalet og idræt skal have bedre muligheder,
derfor bruger man oftere Taastrup hallerne
Lektiecafeen fortsætter ligeledes et år mere, derefter vil man tage stilling til om behovet for alvor
er der. Elevrådet på mellemtrinnet har med kun lidt hjælp afsluttet den lovpligtige vurdering af
skolens undervisningsmiljø og fortjener stor ros.
MDJ nævnte herefter, at skolen har en specialundervisning, som både er fagligt og socialt
velunderbygget Her satses der på at hjælpe de elever, som med et kærligt skub kan komme
videre i deres skoleforløb. Det meddeles, at der også næste år er elever til to nye 10. klasser.
Bestyrelsens byggeudvalg og den tekniske tjeneste på skolen har igangsat en fortløbende plan,
så skolen bliver vedligeholdt rimeligt.
MDJ beskrev herefter SFOens store betydning. Pladsen kunne være større, noget der arbejdes
videre på og forhåbentlig kan siges meget mere om næste år. Der er et godt lærer- pædagogog forældre- samarbejde i klassen og omkring det enkelte barn, - dette ses gerne styrket.
Det giver en vis trafik om morgenen, at mange børn ikke bor i gå afstand. Man forventer ikke at
der sker noget fra kommunens side, så man må få det vi har til at fungere optimalt. MDJ
opfordrer til at vise venlighed og hensyn og til at sætte børnene af ved Brugsen, når de ikke er
helt små, eller på Nettos parkering. Vores gode skolepatrulje fremhæves.
Til slut takkede MDJ alle for et engageret og godt stykke arbejde. Der kom også en stor tak til
alle de forældre, der bakker op om skolen og til bestyrelsen, som gør et stort og uegennyttigt
stykke arbejde. Endnu en gang pointeredes det, at TR er en god skole, men at man stadig kan
have som ambition, at den udvikler sig og bliver endnu bedre.

Kommentarer til beretningerne:
Torben Mehlsen datter i 7B stillede 3 spørgsmål:
SFO udbygning. Hvad er visionen? Hvad vil man udbygge?
På hvilken måde mere fokus på sund mad? Hvad må de store? Visioner omkring
skolebespisning.
Forskelligheden pædagogisk, Ville gerne vide hvad man helt konkret har gang i rent
pædagogisk omkring Howard Gardner i 7B, - noget TM i øvrigt fandt meget spændende.
MDJ:
Ang. SFO: Der har været undersøgt muligheder for at skabe mere plads, men det er uhyre dyrt.
Der arbejdes videre på at undersøge, hvad man kan klare rent økonomisk
Ang. mad: Drøftet madordninger, men de bliver for dyre for forældrene. Der arbejdes i
lærerrådet på at ændre kulturen således, at de gode madvaner fortsætter op i de store klasser
evt. med en ændret udgangstilladelse.
Ang. læring: Det er interessant at se på hvordan børn lærer. Vi har haft en foredragsholder, som
fortalte om de mange intelligenser og Howard Gardner og så er vi begyndt forsigtigt med et par
pilotprojekter.
Nina Pagh Petersen søn i 7C:
Hvorfor bliver tilvalgsfag i IT i 8.kl. ikke tilbudt næste år? Hvordan vil skolen sikre en forsvarlig IT
undervisning?
MDJ:
8.kl. tilvalgsfag i IT er droppet bl.a. på grund af for stor spredning. I stedet har man indlagt som
fast strategi, at alle starter IT undervisning i 3. klasse og senere får de igen undervisning i 5.
klasse. 8.kl. kan evt. gå i lektiecafe.
Tilsynsførende Gitte Ravn meddelte, at hendes opgave har været at føre tilsyn med at TR giver
en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Tilsynet
indeholder tilsyn med elevernes standpunkt specielt i dansk, engelsk, regning og matematik,
med skolens samlede tilbud, hvorvidt skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med
frihed og folkestyre, om der er tilbud om sprogstimulering og ikke mindst om trivselen er i
orden.,
Gitte Ravn har læst skolebladet, rapporten om undervisningsmiljøvurdering, holdt sig orienteret
på skolens hjemmeside, set på materialer og skemaer, på aktivitetskalenderen, på
specialundervisningen samt gennemgået afgangs - og eksamenskarakterer. Desuden har Gitte
Ravn overværet undervisningen i forskellige fag. Hvilke fag og klasser kan ses på skolens
hjemmeside, når rapporten bliver lagt ud på nettet. Gitte Ravn har sammenholdt karaktererne
på TR både lokalt og på landsplan og har konstateret, at TR ligger fint i forhold til andre skoler.
Ang. sprogstimulering har Gitte Ravn fået oplyst at tosprogede elever fra 0.kl.- 3.kl. får tilbudt
supplerende danskundervisning efter indstilling fra dansklæreren. For elever med behov efter
3.kl. søges der individuelt i ministeriet. Undervisningen på TR står i enhver henseende mål med
hvad der kræves i folkeskolen. Tilsynet er blevet gennemført og har ikke givet anledning til
bemærkninger.
Bestyrelsen fremlægger det reviderede årsregnskab til orientering.
Kasserer Svend Christensen berettede, at én ny (December 2006) bekendtgørelse ligger til
grund for dette regnskab.
Det gode regnskab, der af bestyrelsen betragtes som værende absolut tilfredsstillende, henter
sine indtægter, der er større en beregnet, via et højere elevindtaget end det oprindeligt
budgetterede.

Bestyrelsen forventer, at lønningerne som følge af overenskomstresultat vil stige med op imod 5
procent i indeværende år, hvilket kan få en effekt på resultat for 2008.
Afsluttende erklærede Svend Christensen, at bestyrelsen var tilfreds med såvel regnskab samt
skolens likviditet – og at man med glæde noterede sig skolens stigende elevtal.
Alle i bestyrelsen har skrevet under på regnskabet.
Kommentarer til regnskab
Per Hansen, far til Trine i 9B:
Problematisk at en skole får 1 million i overskud, når statstilskuddet samtidig er steget og der
automatisk hvert år er en stigning i skolepengene. Hvor stor er beløbsrammen for den
investering der skal foretages i SFOen? Egenkapitalen i TR er på omkring 17 million kr. Hvor
stor skal den være? PH havde håbet på, at pengene var kommet ud og fungere i systemet.
Svend Christensen:
En vis soliditet er passende. Hvis der skal bruges 10 millioner til SFOen, vil det koste op mod en
million i renter. Så er overskuddet væk, og det forudsætter også ret mange elever. Derfor har
bestyrelsen været noget tilbageholdende med at sætte et byggeri til 10 millioner i gang.
Per Hansen; Skolen holder ikke igen med forhøjet skolebetaling, derfor et ønske om at pengene
f.eks. bliver brugt på at forbedre undervisningsmaterialerne. I år har man ikke engang anvendt
de sidste 65.000 kr. som var budgetteret til undervisningsmaterialer.
Der var ingen indkomne forslag.
Anne Britze stillede op på ny og bestyrelsen indstillede Marianne Steiness til nyvalg. blev
begge valgt.
Jens Bredo og Pia Nielsen indstilledes som suppleanter til bestyrelsen. Begge blev valgt.
De 2 revisorer Torben Mehlsen og Nina Pagh Nielsen blev genvalgt.
Flemming Holmager var villig til genvalg som suppleant og blev valgt.
Valg af tilsynsførende
Gitte Ravn var ikke villig til genvalg.
Jenny Andreasen indstilledes i en 2 årig periode . Hun blev valgt.
Ad pkt. evt.. Pia Elsborg, mor til Jonatan i 2.C:
Trafikken omkring TR er et kæmpe problem og skal tages alvorligt. Forældrejustits er ved at
udvikle sig til at man truer hinanden. Henstiller kraftigt til at bestyrelsen gør noget, før det en
dag går galt.
Signe Mortensen bestyrelsesformand:
Det er et svært problem. Man henstiller til forældrene om at køre forsigtigt og lade være med at
køre stærkt og især ikke at vende på Dorphs allè, da det er meget farligt, når man kommer med
børn på cykel.
Herefter takkede formanden for et godt møde, som blev rundet af med fællessangen ”Jeg ved
en lærkerede”.
For referat: Mie Busch-Jensen

