Referat
fra
Viborg private Realskoles
generalforsamling
tirsdag den 21. april 2015
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen og skolelederen aflægger beretning.
3. Bestyrelsen forelægger det reviderede og godkendte årsregnskab til orientering.
4. Bestyrelsen forelægger det vedtagne budget til orientering.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jfr. vedtægternes § 3, stk. 3 og 4.
På valg: Line Lindholt Brøns og Søren Andersen – (ønsker begge genvalg)
6. Valg af 2 suppleanter, jfr. vedtægternes § 3, stk. 3.
På valg: Rikke Halling Mørch- (ønsker ikke genvalg)
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Eventuelt.

Ad punkt 1 – Valg af dirigent.
Skoleleder Lisbeth Rose-Hansen bød velkommen.
Ida Skouvig blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet, og at indkaldelsen indeholdt de i vedtægterne krævede 8 punkter.

Ad punkt 2 – Bestyrelsen og skolelederen aflægger beretning.
Bestyrelsens beretning v/bestyrelsesformand Hans Peter Bay:
Det har været et fantastisk år for VpR. Der er så mange ting, som er lykkedes for skolen.
Det vil min beretning handle om.
De fysiske rammer
Købet af den flotte Nykredit-bygning er nu med til at løse skolens mangeårige
pladsmangel. Den 1. maj overtager vi bygningen, og så starter processen med ombygning
af ejendommen fra kontorejendom til skolebygning med respekt for ejendommen. Den 18.
september holder vi indvielse af den smukke bygning og fejrer skolens 125 års jubilæum.
Det bliver en fantastisk dag. Vi har søgt tre fonde om bidrag til indretning af bygningen, og
vi melder ud, hvis det lykkes os at få bidrag.
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Vi har også haft et behov for at have opmærksomhed på den nuværende bygningsmasse.
Derfor har vi lavet en gennemgribende renovering af KFUM-bygningen. Den har fået
udskiftet taget samt vinduer og døre. Derudover har vi lavet ekstra isoleringsarbejde samt
omfuget hele murværket. Hele renoveringen har kostet ca. 2,5 mio.
Vores nuværende naturfagslokaler er nedslidte. Derfor har vi besluttet at indrette to pæne
og store fysiklokaler i kælderen i Nykredit-bygningen. Det bliver rigtig godt. Derudover har
vi lavet cykelskure og rør-rutsjebane på skrænten. Det skulle forhåbentlig være med til at
aflaste legepladsarealet.
Stor skole / lille skole
Er Viborg private Realskole blevet en stor skole?
I årsregnskabet har vi 651,2 årselever. Pr. 5. september 2014 var elevtallet 664. Det er en
stigning på 22 elever i forhold til året før. Baggrunden for stigningen er, at der fra skoleåret
2014/15 blev optaget en ekstra 6. klasse.
Men vi har faktisk fire små skoler i mere eller mindre fire bygningssæt. Så for den enkelte
elev i dagligdagen vil det føles som en lille skole.
Hvordan det?
Indskolingen er i Børnevillaen. Her er 8 klasser eller i alt 160 elever.
Mellemtrinnet er i de andre nuværende bygninger. Her er der i alt 11 klasser med 22
elever i hver, eller i alt 240 elever.
Overbygningen vil være i den nye Nykredit-bygning. Her vil blive 13 klasser á 22 elever, i
alt 286 elever fordelt på 2.800 m2 samt helt egen skolegård.
Den fjerde og sidste skole er jo vores internationale skole, som nu er på 65 elever.
Den økonomiske udvikling
Årets resultat blev på 3,4 mio. Da vi står overfor en meget stor investering i forbindelse
med købet af Nykredit-bygningen, har vi haft et klart mål mod et så stort overskud som
overhovedet muligt.
Egenkapitalen er kun på 13.884.000 og vores soliditetsgrad er nu 27%. Det er ikke store
tal. Skolen har brug for et overskud.
Købet af Nykredit-bygningen belaster ikke skolens økonomi i væsentlig grad. Det skyldes:
At det var et godt køb, at renten og dermed ydelsen er faldet væsentligt siden købet, at vi
får plads til at vækste med 3 ekstra klasser på henholdsvis 7. 8. og 9. årgang, og at vi ikke
længere får brug for et dyrt lejemål.
Det pædagogiske tilbud
I 2013 påbegyndte skolen en revision af skolens pædagogiske tilbud. Her har der været
fokus på det konkrete undervisningstilbud, SFO samt støttemuligheder for skolens elever.
Vores overordnede mål er at levere et særdeles velkvalificeret tilbud til alle skolens elever.
Ledelsen
VpR har som nævnt været i vækst i de sidste 10 år, og derfor har det været et stort ønske
at øge kapaciteten i ledergruppen. Dette er gennemført via to ansættelser pr. august 2014,
hvor skolen ansatte to mellemledere til at varetage en række pædagogiske og
ledelsesmæssige opgaver, og som indgår som en naturlig del af den allerede eksisterende
ledergruppe. Med Anders og Lisbeth i spidsen har vi aldrig været bedre kørende.
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Det internationale tilbud
Med 65 elever i vores internationale skole har vi fået opbygget en velfungerende enhed.
Men fra starten var målet, at man kunne få en hel international skoleuddannelse i Viborg,
altså også i gymnasiet. Det er nu lykkedes. Katedralskolen er, efter 7 års arbejde, endelig
godkendt.
Vi oplever virkelig, at Viborg Kommune bruger vores internationale skole i
markedsføringen af Viborg. Det er vi glade for.
Fremtiden
Fremtiden ser dejlig og lys ud for VpR. Skolen er fyldt op i alle klasser. Ventelisterne
vokser igen en hel del. Vi får en fantastisk ny bygning med købet af Nykredit, som tilfører
skolen rigtig meget, og vores internationale linje er endelig fuldført.
Men der er også mørke skyer ude i horisonten. Statstilskud som sænkes og fald i SFOtilskud. Den største risiko ser ud til at være den politiske.
Vores økonomiske fundament går dog i den rigtige retning.
Til slut en stor tak til bestyrelsen, ledelsen og alle ansatte på VpR for jeres engagement og
samarbejde.
Skolelederens beretning:
Først og fremmest vil jeg gerne byde jer velkommen til en ganske særlig
generalforsamling. Det er altid en fornøjelse at afholde generalforsamling, og jeg sætter
virkelig stor pris på, at I har afsat tid til at komme og være med i aften – når det er sagt, så
er denne generalforsamling alligevel lidt ud over det sædvanlige på grund af dagens
fysiske rammer…
Det er efterhånden ved at være længe siden, at vi afholdt den ekstraordinære
generalforsamling, hvor et helt overvældende flertal af skolens forældre var med til at
træffe den endelige beslutning om at købe en af Viborgs allersmukkeste bygninger.
Præcis som I kender fra privatlivet, så er det altid en blandet følelse at erhverve sig et nyt
hus. På den ene side kan man næsten få ondt i maven af glæde og begejstring over alt
det nye – men på én og samme tid er man lidt nervøs og betænkelig ved tanken om det
ukendte. Sådan er det naturligvis også for alle os på Viborg private Realskole. Vi glæder
os i den grad til at lære dette hus at kende. Vi glæder os til at transformere det fra et
pengeinstitut fyldt med værdipapirer og alvorlige miner til et energifyldt og inspirerende
læringsrum for skolens elever. Denne forandringsproces har fyldt ganske meget i det
seneste år, hvor økonomiske beregninger, byggemøder og myndighedsdialog har været
en fast del af ledelsens hverdag. Den omtalte nervøsitet er heldigvis ved at være afløst af
en stor og markant forventningens glæde, som bliver endnu mere markant, når vi i aften
kan åbne dørene til vores første ordinære generalforsamling i huset.
I vores børnevilla er afdelingsleder Tina Gade blevet modtaget med åbne arme af både
børn, forældre og personale. Det sætter vi stor pris på, så mange tak for den varme
velkomst, som jeg også ved, at Tina er meget taknemmelig for! Som alle ved, så befinder
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hele SFO-begrebet sig i en brydningstid, hvor en del skoler og kommuner vælger at gå
andre veje. Vi har sagt det flere gange, og vi siger det gerne igen – vi ser vores SFO som
en stor og markant del af elevernes liv på VpR. Den samlede personalegruppe har
således haft pædagogisk lørdag, som – ud over dejligt samvær – var præget af
fremtidsdrømme og visioner for det gode børneliv for vores yngste elever.
På den mere praktiske konto så er Børnevillaen fysiske rammer under lup. Vi har flyttet
alle garderoberne fra den nederste etage, hvor der blandt andet skal blive plads til et to
etagers-indendørs legehus, som er delvist sponsoreret af Skolemælk, som har godkendt
et ansøgningsbrev udarbejdet af en række kreative børn fra huset.
For vores mellemste elever har vi forsøgt os med en række eftermiddags- og aftentilbud,
som eleverne heldigvis har taget imod med stort engagement. Vi har haft nogle fantastiske
eftermiddage med juleværksteder med dertil hørende produktion af gaver, vi har haft en
skøn pigeaften med buffet, bowling og en dejlig lyd af glade – og meget snakkende pigestemmer – og i forrige uge stod den så på cola, chips og timelange computerspil. Det
er et område, som vi ønsker at udbygge med flere aktiviteter, så vi glæder os til flere af
den slags fremtidige oplevelser med jeres børn.
For mange af de ældste elever fylder fagene og lektierne selvsagt en del i dagligdagen. Vi
oplever et imponerende engagement i forhold til undervisningen og det faglige udbytte. Vi
mener, at alle elever på skolen er ambassadører for VpR – og jeg skulle hilse og sige, at
BÅDE store som små får SÅ meget ros, når vi tager dem med til arrangementer uden for
skolen. For de ældste er der ganske mange situationer, hvor de skal repræsentere skolen
– det være sig TalentCamp, brobygning, praktikperioder og meget andet. Vi oplever til
stadighed, at de tilbagemeldinger, vi får, vidner om en gruppe unge mennesker, der
virkelig forstår betydningen af imødekommenhed og høflighed, og som i det hele taget gør
os stolte i en lang række situationer!
Vores internationale afdeling har haft status som et nyt tiltag i de første år, og det var helt
sikkert også en omvæltning for os at navigere i en dagligdag med to sprog og med mange
forskellige kulturer samt skolebaggrunde fra det meste af verden. I dag tænker vi ikke så
meget over den mere praktiske del. Vi skifter sprog pr. automatik, og vi er særdeles
begejstrede for at dele hverdagen med vores cirka 65 skønne internationale elever. Vi
oplever, at de tilfører en masse spændende ting til vores skole – både i børne- og i
voksenhøjde. Til gengæld skal vi til stadighed huske at være meget opmærksomme på, at
vores internationale elever ikke er på sikker grund, når de kommer til Danmark. De kender
ikke sproget, de kender ikke ”koderne” for at lave legeaftaler, og verden er i det hele taget
både ny og lidt usikker.
Mange af vores internationale familier ønsker og efterlyser et samvær med danske
familier, og da vi ikke altid er sådan et folkefærd, hvor man lige kommer forbi til ”uanmeldt
kaffe”, så vil vi meget gerne forsøge at skabe flere og bedre muligheder for at skolens
familier kan lære hinanden at kende. Desværre er vi også i den situation, at vores
nuværende afdelingsleder har konstateret, at hans hjerte brænder mere for undervisning
end for ledelse, hvilket vi naturligvis har stor forståelse for – men det er også med en god
portion ærgrelse, at den ledige stilling nu er slået op. Vi har sat virkelig stor pris på
samarbejdet med Jacob Gjelstrup, og vi ønsker ham alt mulig held og lykke i fremtiden.
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Head of Department-stillingen er ikke den letteste stilling at besætte, så vi kigger absolut
med stor nysgerrighed i mailboksen hver morgen i disse uger…
I det forgangne år har indskrivningssamtalerne fyldt ekstra meget på skolen og i
kalenderen, og det har de selvfølgelig gjort på grund af vores ekstra muligheder for at
optage nye klasser i forlængelse af købet af dette hus. Samtalerne er – som altid – en stor
fornøjelse. De nye elever og deres forældre kommer med en masse positive forventninger
og en dejlig energi til samtalerne, og de ønsker virkelig at være en del af et gensidigt
forpligtende fællesskab på VpR. I den sammenhæng er det på sin plads at takke alle
skolens forældre, som i den grad er med til at fortælle historien om vores skole med både
begejstring og engagement. Vi er meget afhængige af jeres store opbakning til skolen, og
vi sætter i allerhøjeste grad pris på jeres tillid til os.
De nye lokaler og de større fysiske rammer bliver helt sikkert en markant og mærkbar
forandring for os alle på VpR. Set med mine øjne så får vi nu en helt enestående mulighed
for at samle vores elever lidt mere med deres jævnaldrende kammerater. I dag er
lokalesituationen lidt kompliceret, og vi har derfor en ret markant spredning på elevernes
klasselokaler. Med muligheden for at skabe en Børnevilla med et 4. årgangshus lige ved
siden af – et mellemtrins-hus i KFUM-bygningen og de ældste elever i Kreditforeningen
betyder det, at muligheder for at lære hinanden at kende på tværs af klasser og årgange
bliver markant bedre. Vores internationale klasser har heldigvis haft vokseværk i de
seneste år, så det er ligeledes en stor og nødvendig gave, at vi kan give dem lidt mere
”kvadratmeter-luft-under-vingerne”.
En særlig velkomst skal lyde til skolens tilsynsførende, Erling Østergaard, som i
forlængelse af mit indlæg vil fortælle lidt om dette års besøg på VpR. Erling er en
særdeles kompetent tilsynsførende, der kan inddrage en stor mængde pædagogisk viden
og ledelsesmæssig erfaring i sit virke som tilsynsførende for vores skole. Det er således
en gave for os som skole og som skoleledelse at have sparring med et så kompetent
skolemenneske.
Jeg ved fra andre skoler, at et besøg af den tilsynsførende kan have en lidt negativ klang,
da mange forbinder det med kontrol og overvågning. Jeg tror godt, at jeg kan tale på alles
vegne, når jeg siger, at vi på VpR oplever dine tilsynsbesøg som et stort kvalitetsløft i
forhold til vores evaluering af dagligdagen, undervisningen samt de lidt større perspektiver
– så, Erling, mange tak for et godt og udbytterigt samarbejde.
Som en oplagt afslutning på denne beretning vil jeg gerne takke skolens samlede
medarbejdergruppe for deres store og fantastiske engagement i forhold til Viborg private
Realskole. Jeg har i nogle taler omtalt et begreb, som vi på skolen kalder VpR-DNA. Det
er sådan en lidt udefinerbar størrelse, hvor et menneske indeholder en række værdier,
som vi synes passer perfekt til vores skole. Vi oplever dagligt beviser på, at vi har en
medarbejdergruppe, der på alle mulige måder brænder for deres arbejde med jeres børn
og for vores skole – og som indeholder store og markante mængder VpR-DNA. I en tid
hvor mange grundskoler oplever, at tingene kan være både komplicerede, demotiverende
og ufleksible, så sætter vi særdeles stor pris på at sige ”godmorgen” til en
medarbejdergruppe, der arbejder hårdt og vedvarende for at skabe en skøn skole samt en
fælles arbejdsplads med plads til smil og gensigt smittende arbejdsglæde.
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Til skolens bestyrelse vil jeg gerne takke for jeres store opbakning til os alle på skolen. Når
vi i morgen skal modtage de nye elever og forældre til vores kommende to 0. klasser, så
vil jeg traditionen tro, fortælle om jeres arbejde med at udvikle skolen. Jeg plejer jo at
reklamere lidt for, at det er nogle både hyggelige og spændende møder, hvilket det helt
sikkert også er – men jeg er samtidig meget bevidst om, at I bruger en stor mængde tid og
energi på at være en så aktiv og engageret del af VpR. Det er ikke så tit, jeg husker at sige
det, men I skal vide, at jeg sætter stor pris på, at I vil afsætte jeres private tid til at hjælpe
os. I har en lang række kompetencer, som er til både glæde, gavn og inspiration for både
skolen og for mig som skoleleder.
Uden engagerede forældre, der hver dag afleverer deres kæreste eje til os, så ville vi jo
slet ikke være her i aften. Derfor skal der lyde en stor og varm tak til skolens forældre.
Jeres børn indeholder masser af glæde, begejstring, latter, mod og nysgerrighed og det er
lige præcis dem, der giver alle VpR-voksne stor lyst til at møde på arbejde fra
morgenstunden – det er nemlig mødet med dem, der minder os om, hvor vi har valgt at
arbejde med børn og unge… Så tak for det daglige ”udlån” af lige præcis jeres dejlige
børn!
Lisbeth Rose-Hansen

Tilsynsførende Erling Østergaard:
Det er lovpligtigt, at skolen skal have en tilsynsførende, der er godkendt af
Undervisningsministeriet.
Jeg ser på undervisningen, ikke på økonomi og daglig ledelse.
I år har jeg haft fokus på undervisningen fra 0. – 10. klasse i enkelte udvalgte fag, og jeg
har sammen med lærerne reflekteret over undervisningen i forbindelse med tilsynet.
I indeværende år har jeg haft et særligt fokus på støtteundervisning og læsevejledning.
Jeg var med på første skoledag efter sommerferien, og jeg oplevede en skole, som var
helt klar til at starte et nyt skoleår.
Skolen er præget af varme, ro og bestemthed, og jeg bliver altid modtaget på en venlig og
professionel måde.
Tilsynserklæring for Viborg Private Realskole 2014/15 er vedhæftet som bilag.
Ad punkt 3 – Bestyrelsen forelægger det reviderede og godkendte årsregnskab til
orientering.
Jørgen Bach gennemgik det reviderede og godkendte årsregnskab, og sammenlignede
analysetal med andre privatskoler af cirka samme størrelse som VpR.
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Det endelige resultat for 2014 blev et overskud på ca. 3,4 mio. kr.
Vi har i år brugt 2,8 mio kr. på bygningsforbedring, blandt andet af KFUM-bygningen.
Skolens formål er ikke at skrabe penge ind, men at tilbyde god undervisning. Vi skal dog
have et vist overskud for at sikre skolens eksistens. Det er godt, at vi har fået et stort
overskud i 2014, nu hvor vi har købt Nykredit-bygningen.
Statstilskuddet er igennem de senere år faldet fra 75% af prisen på en folkeskoleplads til
de nuværende 71%. Det har naturligvis betydning for skolen. Vi ved ikke, om de fra
regeringens side har planer om at sænke statstilskuddet yderligere.
Ad punkt 4 – Bestyrelsen forelægger det vedtagne budget til orientering.
Jørgen Bach gennemgik budgettet for 2015.
Spørgsmål fra salen:
Har bestyrelsen fokus på, om VpR er prismæssigt konkurrencedygtig i forhold til andre
skoler?
Jørgen Bach:
Vi har tidligere sammenlignet skolens priser på klassetrin, og her er vi konkurrencedygtige.
Vi er en betalingsskole, men vi er opmærksomme på betalingsniveauet.
En af de store udgifter er løn til de ansatte. Vi vil gerne skabe en attraktiv arbejdsplads,
selv om vi skal være opmærksomme på lønniveauet. Vi kan øge indtjeningen, hvis vi øger
klassekvotienten, men det har vi valgt ikke at gøre nu.

Ad punkt 5 – Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg var Line Lindholt Brøns og Søren Andersen. Begge blev genvalgt.
Ad punkt 6 – Valg af suppleanter
På valg var Rikke Halling Mørch som ikke ønskede genvalg.
Henrik Rokkjær Fløe blev valgt som 1. suppleant
Michael Glenstrup Haubjerg blev valgt som 2. suppleant
Ad punkt 7 – Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
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Ad punkt 8 – Eventuelt
Vi får nøglen til Nykredit-bygningen udleveret den 1. maj. Den 18. september holder
skolen 125 års fødselsdag og indvielse af huset. Om formiddagen bliver arrangementet for
børn og om eftermiddagen for andre.

Da der ikke var flere bemærkninger, takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede
generalforsamlingen som afsluttet.

_____________________________
Ida Skouvig
Dirigent
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