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Kære forældre og andre tilhørere 

Blækket var næppe blevet tørt på sidste års 

beretning, førend en ny kunne påbegyndes. 

Indeværende års helt store opgave har været 

implementering af nye arbejdstidsforhold for 

lærerne og de pædagogiske ændringer skolen 

har valgt at lave ifm. folkeskolereformen.  

Fra Undervisningsministeriets side er vi ikke 

pålagt at ændre noget som helst – Vi skal blot 

stadig stå mål med, hvad der almindeligvis 

kræves i folkeskolen. 

På Fredericia Realskole mener vi stadig, at 

børnene er forældrenes. 

Vi laver bl.a. af den grund ikke heldagsskole – 

i stedet sørger vi for, at skolen for de yngste 

børn har en velfungerende SFO, hvor vi har 

forøget den daglige åbningstid. 

Der har i folkeskolen været fokus på at øge 

elevernes timetal. Det vigtigste er imidlertid 

ikke timetallet i sig selv, men hvad der sker i 

de timer, eleverne har. 

Vi mener, at der selvfølgelig kan være en 

sammenhæng mellem timetal og elevresulta-

ter, hvorfor vi også har justeret vores skoles 

tilbud, således vores fagfaglige profil time-

mæssigt mindst stemmer overens med folke-

skolens – ja i tysk, engelsk og fysik ligger vi 

endog højere. 

Vi har heller ikke glemt de elever, der er gla-

de for at bruge hænderne. Vi har giver hånd-

arbejde, billedkunst og sløjd en timemæssig 

indsprøjtning, så eleverne nu er på holdstør-

relser, hvor de får den undervisning og assi-

stance, de behøver. 

Samtidig hermed har vi parallellagt lektioner-

ne, så der er mulighed for tværfaglighed og 

innovative processer. 

Vi har fastholder vores lektieordning for sko-

lens yngste klasser, og for de ældste elever i 

6.-9. kl. har vi forsøgsvis lagt studieværkste-

der efter elevernes normale undervisning. 

Det er et tilbud – altså ikke noget eleverne er 

tvunget til. 

Fordelt over alle skolens klasser har vi lagt ca. 

2500 ekstra lektioner ud som undervisning i 

indeværende skoleår. 

En del af disse lektioner ”betales” af lærerne 

som et resultat af den lov Folketinget vedtog 

vedrørende lærernes arbejdstid efter den 

store lockout sidste forår. 

Med undervisningsminister Antorinis ord, så 

skal lærerne ikke arbejde mere, blot undervi-

se lidt ekstra. 

Reformen er nu ikke omkostningsneutral for 

skolen, da vi august 2014 har ansat en ekstra 

lærer for at få tingene til at hænge fornuftigt 

sammen – og der knytter sig yderligere om-

kostninger på flere hundrede tusind kroner til 

de føromtalte lektioner. 

For at give lærerne bedre forberedelsestid og 

et lidt lavere lektionstimetal ansætter vi 

yderligere en lærer til august 2015.  

At lærerne har ordentlig tid til deres forbere-

delse og efterbehandling er af afgørende be-

tydning for elevernes undervisning og læring. 

Eleverne er lidt flere lektioner på skolen, og 

det er lærerne også. 

Lærerne har fået forøget tilstedeværelsestid 

– bl.a. affødt af nogle skemalagte fællesfor-

beredelsestimer, hvor vi har ønsket at syste-

matisere videndeling – og dermed yderligere 

kvalificere undervisningen. 

Fra ledelsens side ved vi godt, at det ikke er 

sjovt at få noget trukket ned over hovedet, så 

vi er taknemmelige over den måde lærerne 

har tacklet de nye tiltag på. Tak for det! 
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I folkeskolen er hovedreglen, at lærerne får 

fuld tilstedeværelsestid til eksempelvis kl. 

16.00. 

Det er for os at se et udviklingsmæssigt tilba-

geskridt på et arbejdsmarked, hvor man el-

lers prøver at gøre tingene mere fleksible.  

Lærere er kapable selvstyrende medarbejde-

re, der ikke hele tiden behøver en leder til at 

fortælle dem, hvad de skal eller ikke skal gøre 

– og lærerjobbet er indrettet således, at det 

nogen dage er mere hensigtsmæssigt at slut-

te sin forberedelse kl. 17.00 – og så er der 

dage, hvor man til gengæld kan lægge ”ret-

tepennen” fra sig allerede kl. 15.00. 

Vi har fuld tillid til at vore engagerede lærere 

er i stand til at disponere deres forberedel-

sestid og indsats – uanset om de vælger at 

sidde mange timer på skolen, eller om de 

løser en del af deres opgaver hjemmefra. 

Der har fra moderniseringsstyrelsens side 

været tale om et ønske om at normalisere 

lærernes arbejdstid. Vi har i den sammen-

hæng forsøgt at imødekomme lærerne, så 

deres arbejdsdage bliver så sammenhæn-

gende som muligt, hvorfor skole-hjem-

samtaler er blevet lagt om eftermiddagen, og 

forældremøder er afviklet som fyraftensmø-

der i tidsrummet 17.00-18.30. 

Vi har med lærerne evalueret på alle oven-

nævnte tiltag. 

I det store hele fortsætter den pædagogiske 

del uændret – Studieværkstedsordningen 

overvejer vi dog stadig, hvorvidt den fortsæt-

ter – og i så fald hvorledes form og indhold 

skal være. 

Vi skal bruge vore resurser mest hensigts-

mæssigt. 

Mht. lærernes arbejdstid ser vi stadig på 

småkorrektioner. 

Der er selvfølgelig opgaver, der skal løses 

anderledes end før –  eksempelvis tidligere 

sprogstart i både tysk og engelsk, hvor vi i 

lighed med andre ser frem til, at der bliver 

gjort erfaringer på området. 

Vi er i den sammenhæng i øvrigt kommet 

med i et projekt, hvor vores 1. klasse-elever 

bliver målt og testet ift., hvorledes det går 

sammenlignet med elever, der først har star-

tet deres engelskundervisning i tredje klasse. 

Vi er interessante, fordi vi har det samme 

timetal i første som i tredje klasse, hvorfor vi 

af og til har besøg af nogle ph.d-studerende, 

der også indimellem spørger forældrene om 

ting og sager. 

Det er et interessant projekt, der måske kan 

fortælle noget om, hvor i skoleforløbet, det 

bedst kan betale sig at undervise i eksempel-

vist sprog – bliver eleverne dygtigere af at 

starte i første klasse med engelsk? 

Ja, der er hele tiden mange spørgsmål at be-

svare – og er man klog nok, så stiller man 

dem selv. 

I bestyrelsen afholdt vi et strategiseminar i 

august måned. Her stillede vi mange spørgs-

mål især til fremtiden – der som bekendt er 

mere uforudsigelig en fortiden – og vi gen-

nemførte bl.a. en SWOT-analyse for at blive 

klarere på vore udfordringer og potentialer. 

Til at komme med input havde vi inviteret 

den daværende sekretariatschef for Dan-

marks Privatskoleforening, Ebbe Forsberg, og 

til yderligere inspiration havde vi besøg af 

Poul Erik Wolff, der er skoleleder på en folke-

skole i Kolding. Han berettede om de måder, 

de på hans skole havde skabt gode resultater. 

Seminaret mundede bl.a. ud i: Hvordan kan vi 

blive ved med at udfordre os selv? 
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Svaret på det spørgsmål findes nok i den mål-

sætning, der på et senere bestyrelsesmøde 

blev nedfældet:  

Fredericia Realskole skal ligge blandt de 10 % 

højest præsterende skoler i Danmark – og 

højest i Fredericia. 

Så er der noget at række efter! 

Vi arbejder p.t. sammen med lærerne på at 

se, hvordan vi kan maksimere undervisning 

og læring på en skole, der i forvejen gør det 

rigtig godt. 

Hvorledes sikrer vi læringsmæssig progressi-

on hos den enkelte elev? 

Hvilke udfordringer er der? 

Hvilke resurser skal der til? 

Hvad koster det? 

En høj faglighed er en værdi og et mål for de 

fleste privatskoler. ”Faglighed” fortolkes ikke 

ens på alle privatskolerne. Det kommer til 

udtryk på mange måder – og det er godt! 

”Fagligheden” som værdi og begreb bør være 

i spil på alle skoler: Hvis faglighed er lig med 

kvalitet, hvad giver så kvalitet?  

Danmarks Privatskoleforening har i samar-

bejde med Metropol taget initiativ til at få 

undersøgt fem udvalgte medlemsskolers pæ-

dagogiske praksis med det formål at finde de 

faktorer i skolernes praksis, der netop gør 

disse til højt præsterende skoler i forhold til 

elevernes faglige såvel som personlige og 

trivselsmæssige udvikling. Hvad er det i sko-

lernes rammebetingelser, undervisningsmiljø 

samt værdimæssige og sociale kontekst, der 

skaber forudsætninger for elevernes gode 

læringsresultater? Undersøgelsens sigte er 

dels at kortlægge de faktorer, der fremmer 

de frie privatskolers faglige udvikling, dels at 

bidrage vidensmæssigt i forhold til den pæ-

dagogiske og didaktiske udvikling af den sam-

lede danske grundskole og derigennem kvali-

ficere og nuancere den uddannelsespolitiske 

debat om de forskellige grundskoletilbud, 

som findes i Danmark.  

Den undersøgelse vil vi følge tæt. De første 

resultater regner vi med bliver fremlagt på 

DPs årsmøde i efteråret 2015. 

Flere debattører har set folkeskolereformen 

som en finansministeriel drejebog for, hvor-

dan konkurrencestaten fastholdes og udbyg-

ges. Således også professor, Steen Hilde-

brandt, der måske lidt unuanceret hævder, at 

”børn nu skal lære, at de primært er til for 

produktivitetens og konkurrencens skyld”.  

Det er fair nok, at ministerier og styrelser 

tænker langsigtet på de fremtidige økonomi-

ske forhold – alt andet ville være blåøjet. 

Men I skolen er børnene et mål I sig selv hver 

for sig, dog tænkt ind I et forpligtende fælles-

skab. 

Vi skal I vores jagt på at give eleverne kompe-

tencer ikke glemme, at skoletiden bør være 

et dannelsesprojekt, hvor hele mennesker 

bliver til. 

Et dannet menneske er mere end et blot vi-

dende menneske – værdier, holdninger, høf-

lighed, belevenhed, omsorgsfuldhed, kreati-

vitet, kritisk indstilling, historisk bevidsthed 

mv. 

Men faglighed står ikke nødvendigvis i et 

modsætningsforhold til dannelse – Den må 

blot ikke stå alene. 

Når Tidens toneangivende skoleforsker, John 

Hattie kritiseres for at glemme, at skolen er 

mere end målbare elevpræstationer, svarer 

han som regel, at evnen til at reflektere og 

tage aktivt del i samfundet hænger uløseligt 

sammen med ens faglige skoleresultater.  

Man kan have faglighed uden dannelse, men 

ikke dannelse uden faglighed. 
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Et af de tiltag, som vi ikke selv har opfundet, 

går lidt i samme retning. 

Eleverne skal fremover uddannelsespara-

thedsvurderes i løbet af 8. Kl., og det er ikke 

kun på det rent faglige. 

UUL er sammen med skolen tovholder på, 

om eleverne har de tilstrækkelige faglige, 

personlige og sociale forudsætninger til at 

kunne gennemføre en ungdomsuddannelse – 

hvis ikke – så skal skolen, forældre, UUL og 

eleven deltage i en  handlingsplan, der frem-

mer elevens muligheder for at blive uddan-

nelsesparat. 

Dette er et instrument i at nå målsætningen 

om at 95 % af en årgang skal gennemføre en 

ungdomsuddannelse, ligesom der for tiden 

diskuteres, om det er 2, 4 eller 7, der skal 

være adgangsgivende til gymnasiet – både 

for at højne kvaliteten af de videregående 

studerende, men også for at fungere som 

indirekte motivation, til de elever, der måske 

kunne strække sig lidt ekstra og plukke de lidt 

højeresiddende frugter. 

Det ser i skrivende stund ud til, at alle klasser 

har et indhold til forældrelærerdagen. Vi si-

ger tusind tak til alle de forældre, der tager 

tjansen den dag og giver alle lærerne mulig-

hed for at være sammen til pædagogisk dag, 

hvor indholdet i år er de nye færre fælles 

mål, der nu handler om, hvorledes vi får de 

nye læringsmål omsat til god undervisning. 

A pro pos alle mand, så har indeværende år 

været et annus horibillis. Det udtryk brugte 

den engelske dronning I 1992, da der var 

brand på et af deres slotte, og børnenes æg-

teskaber skrantede og gik i opløsning. 

Vi har i år haft lærere på barselsorlov, en på 

forældreorlov, og vi har haft en lærer, der 

sagde farvel til lærergerningen for at ville 

noget helt nyt, en lærer brækkede armen i et 

kompliceret brud, en anden lærer fik opere-

ret skulderen med flere ugers fravær til følge, 

og vi har haft en langtidssygemelding og en 

delvis sygemelding mere eller mindre samti-

dig. 

Sådan har vi aldrig prøvet det før:0) 

Der har sådan set ikke været noget særligt 

galt, men sammenfaldet af de mange kalami-

teter, har da været en prøvelse – og ikke kun 

for os, der har skullet løse dem. (Red. Bar-

selsorlov er selvfølgelig ifm. en lykkelig begi-

venhed). 

Det har desværre givet flere vikarer på skolen 

end sædvanligt, og vi har måttet trække på 

vore egne lærere i usædvanlig hård grad for 

at mindske de pædagogiske omkostninger 

ved de mange ændringer. 

Vi har heldigvis været i den lykkelige situation 

at have dygtige og engagerede vikarer som 

erstatning for alle de ”som faldt”, men især 

blandt de yngste elever ved vi godt, hvor vig-

tig kontinuitet og rutiner er. 

Vi beklager alt det bøvl, nogen måtte have 

følt, ovennævnte medførte. Ingen er mere 

kede af det end os, når vi ikke præsterer, 

hvad der måtte forventes. 

I samme åndedræt vil jeg skynde mig at til 

udtrykke: Vi har gjort vores bedste med de for 

hånden værende midler, og tilføje, at det hel-

digvis ikke er os, der laver reglerne for hver-

ken barselsorlov, forældreorlov eller lægeat-

testerne – Der er vist ikke mange, der ønsker, 

at det udelukkende er op til arbejdsgivernes 

luner, at beslutte hvordan og hvorledes disse 

forhold skal håndteres. 

I den nye overenskomst fra i år bliver lærerne 

også normaliseret mht. afholdelse af den 6. 

ferieuge. 

Som arbejdsgiver synes jeg naturligvis, at det 

er træls, at lærerne får mindre tid sammen 
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med  deres elever i skoletiden, men set i lyset 

af reformen og normalitetsbestræbelserne er 

det helt fair. 

”Alle gode gaver, de kommer oven ned” – 

Sådan er det også med de nye bestemmelser 

i idræt. 

Fra dette skoleår er idræt blevet prøvefag 

ved FP 9, som det nu hedder. Faget er til ud-

træk i gruppen af naturfag: biologi, geografi, 

mundtlig matematik og idræt. Prøven i idræt 

er en praktisk prøve, hvor eleverne i grupper 

skal tilrettelægge og gennemføre et praksis-

program og efterfølgende diskutere det med 

lærer og censor. 

Bliver faget udtrukket for en klasse, skal alle 

klassens elever til prøve i faget. Har man fysi-

ske skavanker, som vanskeliggør gennemfø-

relse af dele af prøven, skal skolen sammen 

med elev og forældre vurdere mulighederne 

for at gå til prøve på særlige vilkår. Er dette 

ikke muligt, kan eleven af skolelederen frita-

ges for at aflægge prøve i idræt, men elevens 

udbytte af undervisningen i idræt skal så eva-

lueres på anden vis. 

Det betyder, at man ikke længere kan fritages 

for idræt pga. eksempelvis dårligt knæ eller 

en brækket arm. I perioder, hvor fysisk delta-

gelse i idræt ikke er muligt eller kun er muligt 

i begrænset omfang, skal eleven overvære 

idrætsundervisningen og deltage ”fra sidelin-

jen”. Lærerne kan også give eleven en skrift-

lig/teoretisk opgave, som kan danne grundlag 

for evaluering af elevens udbytte af under-

visningen i det pågældende forløb. 

Det er ikke blevet mindre kompliceret at væ-

re underviser efter årtusindskiftet. 

Lige som man taler om det penge- og papirlø-

se samfund, så taler alle også om landvindin-

gerne ved brugen af it. 

Både stat og kommune regner med, at der er 

kæmpe effektiviseringsmuligheder at opnå 

ved brug af ny teknik. 

Ind i mellem bliver det måske lidt sølle, når 

det ypperste, man kan svinge sig op til er ind-

førsel af robotstøvsugere hos vore ældste. 

Men det skal nok komme – lover de. 

Vi venter ligeledes spændte på, hvornår vi 

kan få selvrettende intelligente opgaver – 

men det lader vente på sig. 

Til gengæld giver it – ud over stor elevmoti-

vation – og mange andre fordele – også hele 

tiden tekniske udfordringer – når lærerne af 

og til slås med en projektor, der er stået af, 

eller et apple-tv, der af uransagelige årsager 

ikke virker. 

Det betyder også, at lærerne skal følge med 

en udvikling inden for de pædagogiske og 

tekniske områder, der er endeløs. 

Det prøver vi hele tiden på, men det er en 

udfordring. 

I indeværende år har vi udarbejdet en over-

sigt over, hvilken indsigt, hvilke it-

kompetencer og hvilken software medarbej-

derne skal have kendskab til eller være for-

trolige med. 

Listen er mere eller mindre uendelig, da der 

hele tiden kommer nyt til, men det er et kår 

nu om dage. 

Ifm. at vi har indført iPads helt ned til de yng-

ste elever, har vi internt afholdt iPadkurser 

for lærerne. 

Der har ligeledes været kurser for lærerne 

ifm. indførslen af Office 365IQ. 

Et af vore nyeste tiltag er et Tabulex – tilmel-

dings- og frameldingssystem, vi er ved at im-

plementere i SFO. Det er et tidssvarende sy-

stem til moderne småbørnsforældre. Man 

kan tilgå det via både Android og IOS-

systemer, og det giver ud over tjek ind og ud 
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mulighed for at oprette forskellige aftaler, 

sygemelde sit barn, læse nyt fra SFOen osv. 

Fredericia Realskole deltog i 2013 i en inter-

national it-undersøgelse forestået af DPU. 

Af den fremgår det bl.a. at Fredericia Real-

skoles elever scorer helt i top både nationalt 

og internationalt i deres it-testresultater, og 

at lærerne på Fredericia Realskole absolut 

ligger i den bedste ende mht. anvendelse af it 

i undervisningen, og at lærerne vægter ele-

vernes computer- og informationskompeten-

cer noget højere end gennemsnittet. 

Der er samtidigt langt færre lærere på vores 

skole, der oplever mangel på it-resurser end 

lærere generelt gør det såvel nationalt som 

internationalt. 

Jeg kan i øvrigt sige, at Danmark scorer pænt 

i forhold til det internationale gennemsnit. 

De resultater er vi naturligvis meget glade 

for, idet det er en del af skolens vision, at vi 

skal være blandt de skoler, der er bedst til at 

integrere it i undervisningen – og det ser ud 

til at lykkes. 

Lige før, var jeg måske en smule nedladende 

over for de landvindinger it giver på dele af 

det pædagogiske område. 

Retfærdighedsvis skal der fremhæves, at Un-

dervisningsministeriet lige har frigivet en ny 

digital dysleksitest, der kan afvikles inden for 

ca. 15 minutter – Det har tidligere manuelt 

taget flere timer at gennemføre de test, der 

skulle til for at afgøre om en elev var dyslek-

tiker eller ej. 

Angående dysleksi, så har vi på Fredericia 

Realskole gjort en stor indsats for at diagno-

sticere eventuelle børn med de problemer. 

Vi har med forundring set børn, der kommer 

udefra, og som er kommet det meste af de-

res skolegang igennem, uden at nogen har 

keret sig nok om dem til at sætte spørgsmål 

ved disse børns læsevanskeligheder. 

Vi tror, at med den nye test, vil der ske store 

forandringer desangående. 

Som jeg sagde før, så betyder megen tekno-

logi også mange tekniske udfordringer. Vi har 

derfor ansat Poul Lauersen, der dagen igen-

nem gør sit ypperste for at holde os alle 

sammen kørende. 

For at det ikke skal være en uløselig opgave, 

så investerer skolen ganske meget i at vores 

it-grej og netværk er i moderne og brugbar 

stand. 

Alt koster – Gode it- faciliteter, elevmøbler, 

toiletter, undervisningsmaterialer, lønninger, 

ekstraresurser, hvis vi vil ligge placeret blandt 

de bedst præsterende skoler. Skolen er vok-

set med over 200 elever over de seneste 10 

år, uden at der eksempelvis er fulgt ekstra 

ledelsesresurser med etc. Mulighederne for 

at bruge flere penge er legio. 

Samtidig forsøger man at rationalisere i fol-

keskolen med skolesammenlægninger, større 

klassekvotienter og færre resurselærere til 

følge. 

Det smitter af på vores tilskud, der er bundet 

nært op på folkeskolens udgifter. 

Der er også et par ”dark horses” tilskuds-

mæssigt. 

Hvad sker der med de midler, der ikke kom i 

omløb i forbindelse med lockouten – eller 

hvis de gjorde – hvorledes blev de i så fald 

konteret? 

Og hvad sker der, når skolen SFO-tilskud 

stærkt reduceres i 2016, fordi den længere 

skoledag i folkeskolerne har reduceret den 

tid, eleverne i dag går i de kommunale SFO-

er?  Bliver skoletilskudet sat op i samme om-

fang? 

Det ved vi ikke. 
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Vi ved, at pengene kan komme på tre måder: 

Skolepenge – elevantal. 

Tilskud – elevantal. 

Ved ikke at bruge dem - besparelser. 

For at starte bagfra, så er besparelser som at 

spise af sin egen hale – Det går ikke med den 

vision, vi har for skolen. 

Tilskud – elevantal: Bestyrelsen har udvidet 

elevtallet med det, den synes er passende, og 

den har ikke lyst til at udvide det yderligere 

p.t., uden at der følger ekstra resurser med i 

klasserne. 

Det betyder, at vi umiddelbart kun har en 

skrue at dreje på – og det er forældrenes 

skolepengebetaling. Den ligger heldigvis sta-

dig såvel regionalt som nationalt lavt. 

Med den faldende rente er det heldigvis lyk-

kedes os at skære næsten 150.000 kr. af vo-

res husleje, idet vi har konverteret vores re-

alkreditlån til et billigere lån. 

Hvad har vi ellers fået tiden og pengene til at 

gå med det sidste års tid? 

Opremset på listeform kan jeg nævne: 

Ny undervisningsmiljørapport og handlings-

plan til denne. 

Akkustikdæmpning af fysik- og sløjdlokalerne. 

Nye lærer- og elevtoiletter. 

Nyt håndarbejdslokale. 

Lærerforberedelsesfaciliteter. 

Virksomhedsoverdragelse af vores rengøring. 

Parallellagte projektarbejdsuger ogfordybel-

sesdage. 

8. klasserne har deltaget i Innovation 

Camp. 

Emneuge – Skolen 200 år - undervisningsplig-

tens for indførelse. 

Besøg fra Familie og Børn – Overgrebs- 

Pakken vedr. børn der udsættes  

For vold og/eller seksuelle overgreb. 

Skolens fødselsdag med boder, børn, 

Forældre og lærere i fin form. 

Idrætsdag i dejligt vejr og masser af 

bevægelse og konkurrence. 

Vi har haft besøg af vores tilsynsførende flere 

gange – vi har parallelt arbejdet med selveva-

luering – Emner: frihed og folkestyre i efter-

året – p.t. specialundervisning. 

For slet ikke at tale om den daglige un- 

dervisning og forældresamarbejde –  

og 1000 andre ting. 

Så er vi nået til - Goddag og farvel og tak: 

Sidste år sagde vi i SFO farvel til Julie Ander-

sen og Mads Overgaard Pedersen. Deres 

pladser er overtaget af Nikoline Jensen og 

Sofie Petersen. 

Tak for indsatsen til de to førstnævnte og 

med nogen forsinkelse velkomme til de sidst-

nævnte. 

Vi har i løbet af året også sagt farvel til Linda 

Frølund Hansen og Dorthe Svendsen. Vi siger 

ligeledes tak for indsatsen, og til Dorthe også 

for det hjerteblod hun lagde på stedet. 

Vi har til afløsning sagt goddag til Linda Bøn-

nelykke Brandhøj og Christian Eriksen, jeg 

håber, I falder godt til på skolen. 

Pga. barsels- og forældreorlovsperioder har vi 

ligeledes Marianne Frederiksen, Charlotte 

Ascanius og Kathrine Neilsen I stalden. 

Jeg ved, at I er godt i gang – men også vel-

kommen til jer. 

På samme måde tak til Thomas Fauerby, der 

har hjulpet os meget i både SFO og 0. klas-

serne. 

Vore gode vikarer skal også have en tak med 

på vejen. En særlig tak til Nicolaj Holm og 

Anne Weimar-Rasmussen, der med flid og 

dygtighed har været fast engageret i flere 

klasser.  
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Vi har et begrænset samarbejde med kom-

munen, men det vi har, er til gengæld godt. 

Til talepædagog Lisa Jørgensen, sundhedsple-

jerske Hanne Duus og skolepsykolog Line 

Dudal skal der lyde en stor tak for et berigen-

de samarbejde. 

Den samme tak skal lyde til vores UU-

Vejleder Gurli Mogensen, med hvem vi også 

har et fortræffeligt samarbejde. 

Også tak til det samlede Familie- og børne-

sundhedsteam, hvor der ud over Line og 

Hanne også er et medlem fra Familieafdelin-

gen. 

”Fredericia Realskoles Venner” har atter i år 

været meget synlige på skolen -Med LAN-

party, gaver til SFO og ikke mindst den fanta-

stiske discofest fortjener Vennerne et stort 

bifald. Tusind tak for det store frivillige stykke 

arbejde I lægger for dagen, en særlig tak til 

forhenværende formand Dorthe Gjerløf og 

nuværende formand Glenn Lauridsen samt til 

alle de, der støtter vennerne. 

Der skal også lyde en stor tak til skolens for-

ældreråds frivillige indsats, der med Majbritt 

Wilken Pedersen i spidsen udfører et fint 

stykke arbejde for skolen. Ligeledes en stor 

tak til den afgående formand, Stefan Johan-

sen, for et godt og positivt samarbejde.  

Skolens tilsynsførende Britta Paulin, møder 

fortsat troligt op på skolen – overværer un-

dervisning, sparrer med lærere og ledelse, 

således at forældre og ministerium kan være 

forvissede om, at alt går rigtig til på skolen. 

Mange tak til Britta for seriøs udfyldelse af 

opgaven. 

Som et supplement til vores tilsynsførendes 

arbejde arbejder vi successivt med selvevalu-

ering efter en model, der er udarbejdet af 

Danmarks Privatskoleforening og godkendt af 

Styrelsen for kvalitet i undervisningen. 

En ganske særlig tak til bestyrelsen for det 

gode samarbejde og hyggelige samvær og en 

kæmpe tak for den store frivillige og ulønne-

de indsats. Her en særlig tak til Skolens for-

mand Carsten Meinertz for godt samarbejde. 

Tak til Gitte Kohls for en kortvarig, men god 

indsats – og samtidig velkommen til Lotte 

Kirstine Hansen. 

Tak til alle forældrene på skolen for med- og 

modspil i årets løb. I er vore bedste kritikere 

og medvirker til, at vi gør vores bedste. 

Årsagen til I at forældre har en relation til 

skolen skyldes jeres børn – vore elever. 

Til vore elever – en varm tak for at gøre det 

interessant hver dag at gå på arbejde, hvor 

alt på en gang er meget planlagt – og tilsva-

rende uforudsigeligt. 

Tak for al jeres energi – med- og modspil, der 

får os til at stå på tæer og samtidig nærer det 

en stor del af skolen handler om – nemlig 

gode relationer. Tak! 

Også tak til skolens elevråd - og her en særlig 

tak til elevrådets formandsskab, der tager 

aktiv del i skolens gøren og laden. 

Tak til skolens øvrige interessenter, der på 

den ene eller anden måde har betydet noget 

for Fredericia Realskole - ingen nævnt og in-

gen glemt. 

Til næsten slut en særlig tak til alle skolens 

ansatte. 

Skolen er til for børnenes skyld, men de an-

satte udgør hele fundamentet for skolens 

eksistens. 
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Jeg er meget taknemmelig for at være leder 

for så mange kompetente selvkørende med-

arbejdere. 

1000-tak for jeres store indsats over for sko-

len – for det I hver især betyder for det en-

kelte barn.  

Som Løgstrup skriver: Den enkelte har aldrig 

med et andet menneske at gøre uden at han 

holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan 

være meget lidt, en forbigående stemning, en 

oplagthed, man får til at visne, eller som man 

vækker, en lede man uddyber eller hæver. 

Men det kan også være forfærdende meget, 

så det simpelthen står til den enkelte, om den 

andens liv lykkes eller ej. 

Vi fatter næppe betydningen af den involve-

ring eller mangel på samme, vi som medar-

bejdere på skolen har ift. eleverne – så tak 

for alle de ekstra skridt I går af betydning for 

elevernes læring og velbefindende og sociale 

udvikling. 

Og til slut en personlig tak for at jeg kan glæ-

de mig til at gå på arbejde hver dag – for I er 

hyggelige, givende og inspirerende at være 

sammen med – og fordi I vil Fredericia Real-

skole. Tak for det! 

Poul Sørensen 

  skoleleder 

 

 

 


