GENINDKALDELSE TIL ORDINÆR
GENERALFORSAMLING
TIRSDAG 31.AUGUST 2021 KL. 17.00-18.30
Hermed genindkaldes til Realskolens årlige
generalforsamling; vi måtte desværre pga.
corona-restriktioner mv. udskyde denne
(11.maj 2021) til gennemførelse efter
sommerferien. Dette var med udgangspunkt i
corona- omstændighederne lovligt.

KÆRE FORÆLDRE PÅ REALSKOLEN

Bestyrelsens ansvar

Præsentation af
nuværende bestyrelse
og suppleanter

En gang årligt indkalder bestyrelsen alle forældre med
forældremyndighed på skolen til ordinær generalforsamling.
Ifølge skolens vedtægter afholdes den ordinære generalforsamling hvert
år i april måned, men i år bliver det den 31.august 2021 jf. ministeriel
vejledning og tilladelse i forhold til udsættelse.

Præsentation af
udvalgsarbejde i
bestyrelsen

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling indeholder følgende
punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Bestyrelsen aflægger beretning om skolen og dens økonomi
Skolelederen aflægger beretning om skolens daglige arbejde.
Valg af bestyrelse
Indkomne forslag
Evt.

Denne indkaldelse med dagsorden udsendes til alle forældre med
forældremyndighed til elever på Realskolen - den 14.august 2021. Vil
være at finde på skolens hjemmeside umiddelbart herefter.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skulle skriftligt
have været tilsendt bestyrelsen senest 1.april jf. vedtægter på skolens
hjemmeside.
Bestyrelsen på Realskolen består af syv medlemmer, der vælges for 3 år
ad gangen. De vælges af og blandt forældrene til elever på skolen. Ved
valg af bestyrelse tilstræbes en afbalanceret sammensætning af kvinder
og mænd jf. lov om ligestilling. Genvalg er muligt.

Valg af nye medlemmer
til bestyrelsen

Vil du stille op?

Tilmelding til skolens
kontor på
hpr@realskolen.dk

Bestyrelsen vælger selv af sin midte sin formand og næstformand og
fastlægger selv sin forretningsorden.
Læs venligst mere her om bestyrelsen, dens arbejde og også om valg af
bestyrelsesmedlemmer.
Mange venlige hilsner på vegne af bestyrelse

Formand Marianne Gottschalck og skoleleder Helle Martensen

Spirende førskole- og
forældresamarbejde 2021

BESTYRELSENS ANSVAR …

Bestyrelsen ansætter og afskediger skolelederen, og efter indstilling fra denne ansætter og afskediger
bestyrelsen skolens øvrige faste medarbejdere.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes en retvisende årsrapport v. betryggende revision i
overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at skolens regnskab revideres i overensstemmelse med den tl enhver tid
gældende lovgivning.
Bestyrelsen fastsætter forældrenes skolepengebetaling og betaling for Fritidsordning mv.
Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst en gang årligt.
Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen, og skal tage skyldige økonomiske
hensyn.
Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.
Bestyrelsen træffer beslutning om vedtægtsændringer jf. fastlagt procedure i vedtægterne.
Bestyrelsen varetager skolens overordnede ledelse samt er ansvarlig for skolens drift, herunder at
forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om friskoler og
private grundskoler.
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden finder det nødvendigt; generelt er der tale om 7-8 møder af
2-3 timers varighed.
Den daglige pædagogiske ledelse af skolen varetages af skolelederen.
I øvrigt:
Skolelederen forestår i øvrigt skolens daglige drift og træffer alle dermed forbundne dispositioner inden for
skolens budget.
Skolelederen har alene den faglige og daglige pædagogiske ledelse af skolen og er i den henseende
ansvarlig over for skolens bestyrelse og Undervisningsministeriet.
Skolelederen har indstillingsret til bestyrelsen ved besættelse af faste stillinger, men er derimod frit stillet
ved ansættelse af vikarer.
Skolelederen i nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre
overordnede ledelsesfunktioner, når dette anses for nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig
ledelse.
Skolen tegnes enten af bestyrelsesformand og skolelederen i forening eller én af disse i forening med
bestyrelsens næstformand.

BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING…
Marianne Gottschalck

Morten Walsted

Formand/FU

Byggeudvalg og ansættelsesudvalg

Børn i 7.a og 9.a 2020/21
Kalundborgvej 82, 4300 Holbæk
3582 2095 / 2088 0858
marianne_gottschalck@hotmail.com

Barn i 2.a 2020/21
Marius Pedersens Vej 43, 4300 Holbæk
4034 1541
mwalsted@gmail.com

Kristian Holst Nygaard

Sarah Sohl Eriksen

Næstformand/Ansættelsesudvalg

Forældreudvalg

Børn i 2.a, 6.c og 9.a 2020/21
Skætterivej 5, 4300 Holbæk
2325 0204
K_nygaard@hotmail.com

Børn i 5.b og 7.a 2020/21
Tuse Næs Vej 1A. 4300 Holbæk
2255 0200
sohlrasmussen@gmail.com

Jesper Kristensen
Byggeudvalg

Siv Vontillius
Suppleant

Børn i 8.c og Team 10 2020/21
Fasanvej 19A, 4300 Holbæk
5140 1893
ussingkristensen@gmail.com

Børn i 3.c og 5.c 2020/21
Rolighedsvej 3, 4300 Holbæk
2893 9225
siv.vontillius@hotmail.com

Rikke Kolding
Ansættelsesudvalg

Christoffer Grue Jensen
Suppleant

Ingen børn på skolen længere
Marius Pedersens Vej 23, 4300 Holbæk
5944 6710
kolding.rikke@gmail.com

Barn i 3.a 2020/21
Knevelsvej 26 4300 Holbæk
2823 5220
kristoffergruejensen@mail.dk

Kim B. Ottobrøker
Ansættelses- og forældreudvalg
Børn i 1.c og 2.c 2020/21
Urtehaven 22, 4300 Holbæk
2823 5220
kim@ottobroker.dk

UDVALG I BESTYRELSEN…
FORRETNINGSUDVALG…
Er tillagt selvstændig beslutningskompetence, optræder som rådgivende udvalg for bestyrelsen og
udarbejder inden for deres område forslag til bestyrelsesbeslutninger mv.
Formål: Bistand med råd og dåd til den daglige ledelse i sager af driftsmæssig karakter og afgørelse af
enkeltsager med en økonomisk rækkevidde på indtil kr. 200.000 ud over det godkendte budget.
Sammensætning: Formand, næstformand, skoleleder og regnskabsleder. Suppleres af pædagogisk lede,
hvis ønskes af formand eller skoleleder.
ANSÆTTELSESUDVALG/UDVALG FOR INTERVIEW…
Udgangspunkt i ansættelsesprocedure – vedtaget af bestyrelsen februar 2015.
Deltager kun i ansættelsesprocedure ved ansættelse af medarbejdere i tidsubegrænset
ansættelsesforhold.
Deltager i udvælgelse blandt ansøgere, deltager i samtaler sammen med skolens ledelses- og
medarbejderrepræsentanter samt deltager i drøftelse af behov i forhold til ansøgernes personlige og faglige
kompetencer. Jf. vedtægterne så indstiller Skolelederen til bestyrelsen vedr. faste ansættelser.
Skole/undervisning: 2-3 bestyrelsesmedlemmer, skoleleder og pædagogisk leder samt 1
medarbejderrepræsentant – hvor dette er relevant.
Fritidsordning m. café: 2-3 bestyrelsesmedlemmer, skoleleder, afdelingsleder for FO, 1
medarbejderrepræsentant – hvor dette er relevant.
TAP’er: 2-3 bestyrelsesmedlemmer, skoleleder, regnskabsleder, 1 medarbejderrepræsentant - hvor dette
er relevant.
FORÆLDREUDVALG – TIDLIGERE FORÆLDREFORUM OG SPEAKERS CORNER; er under
udvikling.
To bestyrelsesrepræsentanter i samarbejde med skolens daglige pædagogiske ledelse udvikler de
generelle rammer for aktiviteter, der kan iværksættes i forhold til generelt og konstruktivt.
forældresamarbejde.
Skolens daglige ledelse forestår det daglige arbejde herved. I mange år hed dette forum Forældreforum, så
ændredes det til Speakers Corner således i 2018/19 med anden form og blev i gangsat. Evalueres og
udvikles stadigvæk. Der kan forventes minimum et årligt udviklingsmøde og deltagelse i diverse
forældrefora i samarbejde med medarbejdere.
AD HOC UDVALG…
Ad hoc udvalg nedsættes af bestyrelsen. Medlemmerne af udvalgene vælges, efter bestyrelsens nærmere
bestemmelse, blandt bestyrelsens egne medlemmer. Udvalgene kan efter bestyrelsens beslutning
suppleres med forældre, medarbejdere og/eller elever fra de større klasser. Bestyrelsen fastsætter
udvalgenes arbejdsform, og udvælger en formand for udvalget. Bl.a. har bestyrelsen haft et byggeudvalg i
forbindelse med nylige byggeri samt haludvalg i forbindelse med køb af Badmintonhallen og nu i
forbindelse med udskiftning af tag.

VALG AF NYE BESTYRELSESMEDLEMMER…
I øvrigt henvises til skolens vedtægter vedr. forudsætninger som bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 3 år ad gangen, således at der hvert år afgår indtil 2
medlemmer af bestyrelsen.
For et år ad gangen vælges mindst en suppleant af forældrekredsen. Suppleanter optages automatisk i
bestyrelsen, hvis et eller flere bestyrelsesmedlemmer træder ud af bestyrelsen.
Realskolens bestyrelse indbyder altid til konstruktiv involvering af og samarbejde med alle forældre.
Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af skolen og det økonomiske ansvar for skolen.
Bestyrelsen ønsker, at bestyrelsen i sit daglige og tætte samarbejde med skolens daglige ledelse optræder
professionelt i forhold til de sager og opgaver, der kommer på bestyrelsens bord.
På Realskolen ligger ledelsesopgaven primært i hænderne hos skolelederen i spidsen for den daglige
ledelse, og bestyrelsens opgaver er først og fremmest af strategisk karakter. Både i forhold til ansvaret for
skolens administration og økonomi samt ved ansættelser af medarbejdere i fast stilling. Endvidere deltager
bestyrelsen i strategiske drøftelser vedr. fastholdelse, fortolkning og udvikling af skolens værdigrundlag.
Som bestyrelsesmedlem er det også dit ansvar hvert år at sikre et overskud af driften til investering i
fremtidig virksomhed, bygninger og inventar.
Konkrete sager vedrørende elever og medarbejdere hører som udgangspunkt ikke hjemme i bestyrelsen.
Er du forældre med forældremyndighed på skolen og har en interesse i ovenstående og har lyst til at
involvere dig og tage ansvar, så skal du være meget velkommen til at stille op til ledige bestyrelsesposter.
Fra Realskolens vedtægter i forhold til generalforsamling vedtaget 25.08.2020
§ 5B, stk. 1. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål
om sagernes behandling og stemmeafgivningen.
§ 5B, stk. 2. Stemmeafgivning finder sted ved håndsoprækning, med mindre 5 medlemmer forlanger
skriftlig afstemning, eller dirigenten bestemmer dette.
§ 5B, stk. 3. Hvert medlem har én stemme.
§ 5B, stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Bestyrelsen aflægger beretning om skolen og dens økonomi
Skolelederen aflægger beretning om skolens daglige arbejde
Valg af bestyrelse
Indkomne forslag senest 1.april.
Eventuelt

§ 5B, stk. 5. Forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer bilagt accept fra den foreslåede indgives senest tre
hele hverdage (72 timer) inden afholdelse af generalforsamlingen til bestyrelsens formand. Forslag fra
medlemmer eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på mødet, skal skriftligt tilsendes
bestyrelsen 1. april.

§ 5B, stk. 6. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed.
§ 5B, stk. 7. De på generalforsamlingen behandlede sager og vedtagne beslutninger indføres i
institutionens forhandlingsprotokol, som underskrives af referenten og dirigenten.

I år på generalforsamlingen i år skal vælges tre bestyrelsesmedlemmer.
1)Kristian Nygaard ønsker genvalg.
2)OBS! Rikke Kolding genopstiller ikke, da Rikke ikke længere har børn i skolen. Rikke har været 11 år i
bestyrelsen og gjort et formidabelt arbejdet for vores skole.
3)Jesper Kristensen ønsker genvalg.

Idet vi håber, at ovenstående har vækket din interesse og at det strategiske samarbejde med de øvrige
bestyrelsesmedlemmer og daglig ledelse om vores fælles skole synes spændende (for det er det!), så
kontakt evt. bestyrelsesformand Marianne Gottschalck for at høre mere eller send en mail, hvor du
tilkendegiver, at du ønsker at stille op.
Hvis du ønsker at stille op som suppleant, så behøver du ikke på forhånd at tilkendegive din interesse, men
det ville da være dejligt, hvis du lige ”slår på tråden” til Realskolens bestyrelsesformand.

Mange venlige hilsner på Realskolens vegne – herunder på bestyrelsens vegne,

Helle Martensen/14.08.2021

