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Jeg vil indlede min beretning med at takke jer alle sammen for at møde op i aften. Det er sjældent nemt at
samle så mange mennesker til huse til generalforsamlinger i ’fredstid’, hvor alt er fryd og gammen, med
mindre man lokker med sandwich, vin – og spændende foredrag. 
Tak til Lene Tangaard med et spændende indlæg, som jeg tror, har sat gang i tankerne hos de fleste af os.
Som sagt, så er jeg taknemmelig og rigtig glad for at se jer her i dag til et møde, som sikkert står i
konkurrence med forældremøder, fodboldtræning, hjemmearbejde og meget andet. Vi synes naturligvis,
det er både vigtigt og nødvendigt, at I bakker op om sådanne initiativer, og derfor har vi forsøgt at lave et
spændende program til jer. Vi har meget, vi gerne vil fortælle og vise jer, og det er vigtigt, at I kender den
vej og retning, vi udstikker for vores skole. Skolen er en vigtig del af jeres børns opvækst, og den retning, vi
gerne vil drive vores skole i, er afgørende for, at vi udvikler os og følger med tiden.

Skolens ledelse
Jeg vil indlede min beretning med at vende blikket indad.
Det er nu 15 måneder siden, at vi ansatte Vivi Andersen som Afdelingsleder med ansvaret for de yngste
årgange og vores klub. Med Vivis ansættelse har vi nu vores nye ledelse på plads, et trekløver, som
bestyrelsen har givet høj prioritet og lagt en stor indsats på at få på plads.
Vi startede rejsen i 2015 med ansættelsen af Jens Anker som ny Skoleleder, tog et næste skridt i 2017, da
Jesper sluttede sig til os som Viceskoleleder, og har nu som sagt fuldendt rejsen med ansættelsen af Vivi
som Afdelingsleder.
Jeg synes, vi har fået stærkt mix af nyt blod fra folkeskolen og efterskolen tilsat et stærkt skud La Cour DNA.
Vi har Randers blandet med Aarhus og Silkeborg, og selvom flere af jer her i aften først er blevet forældre
på C. la Cour siden lederskiftet og dermed ikke har prøvet andet, så er der alligevel garanti for nytænkning
og videreudvikling i det lederteam. Dem er der krummer i. Det kan vi kun være tilfredse med. 

Medarbejder trivsel
Lederteamets vigtigste opgave er jo at lede vores dygtige medarbejdere på skolen, og der er også sket
væsentlige men planlagte udskiftninger på lærerværelset. Jeg vil gerne hilse de nye medarbejdere
velkommen og ønske de tidligere medarbejdere et godt, langt og velfortjent otium. Bestyrelsen har som et
strategisk område at sørge for at holde trivsel og arbejdsglæde blandt personalet på et højt niveau, og det
gør vi med en lang række tiltag.
Vi har lært at medarbejdertilfredshed ikke kommer af sig selv, men det er afgørende for skolens ve og vel,
at vi holder motivationen oppe hos lærere, pædagoger og servicemedarbejdere, og det gør vi blandt andet
med samarbejde, inddragelse, efter- og videreuddannelse – samt en attraktiv og konkurrencedygtig
lønpolitik. Dette giver ikke blot glade medarbejdere. Det er også med til at tiltrække de bedste kandidater
fra nær og fjern, hvilket vi har set tydeligt i årets løb.

Bestyrelsens udvikling
Uden at sammenligne betydningen for skolens daglige drift, så vil jeg også gerne sige et par ord om
skolebestyrelsen, hvor vi lige om lidt skal have valgt et nyt medlem. I fjor fik vi indvalgt Finn i stedet for
Frank Strand, og lidt senere vil I erfare, at endnu et langvarigt medlem går af, hvilket altid er et tab og en
risiko. Men der står nye kræfter på spring for at komme ind.
Vi er i gang med et mindre generationsskifte i bestyrelsen, og det er vigtigt at vi får tilført nye kræfter i et
stabilt og kontrolleret flow. Dygtige mennesker kræver saglig sparring, og således også vores lederteam, og
det er bl.a. skolebestyrelsens opgave at lede lederteamet. Vi forsøger at sammensætte de rette
kompetencer til de forestående opgaver i bestyrelsen, og vi skal således både sikre økonomiske,
sundhedsfaglige, sociale, kommunikative og strategiske kompetencer – og i visse sammenhænge meget
mere. Dét har vi repræsenteret i bestyrelsen i øjeblikket, og det kommer vi også til at se i de kommende år.

Farvel til skolens tilsynsførende
Det er ikke ham, vi ser mest til i det daglige, men også skolens tilsynsførende skal have et par ord med på
vejen i aften. Ikke kun fordi du fylder 70 år, Arne. 😊
Jeg er sikker på, at Arne kommer ind på det lidt senere, men forældrene på en fri grundskole som C. la
Cours Skole skal vælge en eller flere tilsynsførende til at føre tilsyn med undervisningens kvalitet.
Den tilsynsførende vurderer, om undervisningen og elevernes faglige niveau står mål med folkeskolen.
Tilbage i 2013 valgte I Arne Pedersen som skolens tilsynsførende, og efter 6 gode og særdeles kompetente
år med Arne Pedersen er det desværre tid til at sige farvel i år. Ikke fordi Arne eller La Cour ikke ønsker at
fortsætte, men ganske enkelt fordi, at Arne ikke har lov til at fortsætte.
Der står nemlig nu i Friskoleloven, at den tilsynsførende vælges af forældrekredsen for højst 4 år ad gangen,
så der er desværre ingen vej udenom. I vil dog se senere, at der står en stærk afløser klar i kulissen. Mere
om den sag senere, men ikke desto mindre vil jeg benytte mig af min taletid og jeres opmærksomhed til at
takke Arne for sin indsats. Det har været en fornøjelse at lære dig at kende, Arne.

Udviklingsområder og nye ideer
Skolens ledelse og bestyrelse har masser af nye ideer og tiltag i støbeskeen. Den nye 10. klasse er blot ét af
dem. Den kommer jeg ind på om lidt. En styrket digitaliseringsstrategi med forstærket indsats indenfor
robotter, smartteknologi, kodning er en anden. Et tredje område er det mulige nybyggeri i tilknytning til
den nye Hal 4, der står klar længere nede af vejen i december, som jeg omtalte i fjor.
Den nye bygning har baggrund i et ønske fra Randers Idrætshaller om at få et stort auditorium samt et
behov fra C. la Cours Skoles side for at få en fællessal til større skolemæssige arrangementer. Det
opdaterede projektgrundlag for Hal 4 kunne ikke opfylde disse behov, hvorfor ideen med at lade skolen
opføre en bygning på Randers Idrætshallers grund efter opførelsen af Hal 4 er blevet født og udviklet.
Performancehusets primære facilitet bliver et auditorium med scene, lys og lyd til fællessamlinger,
forestillinger og foredrag for op til 500 mennesker.
Arena Randers vil med et topmoderne auditorium supplere de øvrige lokaler, så det bliver muligt at
tiltrække store messer såvel som foredrag, konferencer og erhvervsmøder, og kombinationen med
auditorium, lounge, erhvervskøkken og halfaciliteter bliver unik i Østjylland.
For C. la Cours Skole vil huset først og fremmest skulle anvendes til fællessamlinger og ikke mindst danne
de ydre rammer for den daglige bespisning af elever og ansatte, idet det er planen at lade køkkenet i Arena

Randers stå for bespisningen. I den forbindelse kan jeg nævne, at det indgår i skolens strategi at tilbyde
ernæringsrigtig skolemad til alle elever på den ene eller anden måde.
Performancehusets sekundære funktion for skolen er at rumme lokaler til fag-faglig undervisning som
robot-teknologi, design-workshop osv. i specialiserede og fleksible lokaler.
For at C. la Cour kan komme i gang med et sådant byggeri, er det nødvendigt, at Randers Byråd giver
tilladelse til at lade C. la Cour bygge på Randers Idrætshallers grund, og dét kan blive svært nok med den
seneste politiske turbulens om Hal 4 taget i betragtning. Vores projekt er dog sundt og fornuftigt isoleret
betragtet, og det vil vi hænge vores hat på i den kommende godkendelsesproces, som forventes at tage fart
sidst på året.

Skolens nye 10. klasse
Jens kommer ind på det senere, men jeg vil også tillade mig at fremhæve ét af de store indsatsområder på
skolen i årets løb, nemlig den nye 10. klasse.
Det var med stor, stor skuffelse, at vi måtte konstatere i sommerferien 2018, at søgningen til 10. klasse i
skoleåret 2018/19 ganske enkel var for tynd. Det gav ikke mening at gennemføre en 10. klasse med 6-8
elever. Vi var nødt til at henvise de pågældende til andre tilbud, og vi måtte re-planlægge ressource
situationen blandt overbygningens lærere.
Jeg var inde på det sidste år, og jeg var også inde på, at vi var nødt til at re-tænke vores tilbud. Jens, Jesper,
Søren m.fl. har brugt en stor del af deres tid i det forgangne år på at få et nyt, fremtidssikret og særdeles
spændende 10. klasses koncept på benene. Rammerne har været på plads hele tiden, men nu er der også
udtænkt et nyt koncept og lagt et nyt program. Et program, der kombinerer tidsaktuelle emner som
robotteknologi, design og bæredygtighed ud fra et kreativt, entreprenant og innovativt perspektiv, og det
var usigeligt glædeligt og stærkt tilfredsstillende, da vi ved skoleårets start for to måneder siden kunne
konstatere, at vi kan mønstre en fuld klasse med en god blanding af friske nye elever udefra og gamle La
Cour elever, som har taget springet fra 9. klasse. Godt gået af Jens, Jesper & Co.

Statens koblingsprocent
Det sidste emne, som jeg er nødt til at berøre i aften, handler ikke så meget om skolens interne
anlæggende, som jeg ellers har koncentreret mig om i aften. Det omhandler den seneste udvikling på
Christiansborg, og det er ikke behagelig underholdning.
Som I måske ved, så fastsætter regeringen hvert år som en del af sin finanslov en såkaldt koblingsprocent
for de frie grundskoler. Koblingsprocenten angiver, hvor stort et tilskud en privatskole modtager for hver
elev ud fra den gennemsnitlige elevudgift i folkeskolen 3 år tidligere. Hvis en elev i folkeskolen i 2016 f.eks.
koster 50.000 kr. i gennemsnit, så modtager de frie grundskoler altså 76 % af 50.000 kr. i 2019, dvs. 38.000
kr. pr. elev. De resterende 24 % dækkes af forældrebetaling. Groft sagt.
Forrige onsdag fremlagde den socialdemokratiske regering sit forslag til tilskudsforhold for private skoler.
For finansåret 2020 foreslås ingen ændringer. Koblingsprocenten vil fortsat være fastsat til 76 %, hvilket
faktisk er ret højt. Det traditionelle niveau er 75 %. Øgede udgifter i folkeskolen resulterer endda i reelle
stigninger i tilskuddet. Det ubehagelige for C. la Cour – og for andre privatskoler – består i, at regeringen
foreslår, at koblingsprocenten fra og med finansår 2021 reduceres til 71 %. Der er altså tale om en

reduktion på 5 procentpoint, svarende til ca. 370 mio. kr. på landsplan - og ca. 1.5 mio. kr. pr. år for C. la
Cours Skole.
Det er ikke min hensigt at tale parti- eller landspolitik. Jeg mener dog, I er nødt til at kende konsekvensen af
finanslovsforslaget, som – hvis det bliver vedtaget – vil medføre drastisk forringede vilkår for de private
skoler. C. La Cour Skole skal nok overleve. Vi har en sund og stærk økonomi, og vi har i det fede år lagt på
hylden til de magre år, men flere skoler vil skulle lukke, mens andre skoler må på benhård slankekur.
Det er en udbredt misforståelse, at man styrker folkeskolen ved at svække privatskolen. Det forholder sig
faktisk stik modsat. Privatskolerne har brug for stærke kommuneskoler – og vice versa. Vi bruger hinanden
og spiller hinanden gode. Det er vigtigt for La Cour – og alle andre privatskoler, at kommende års
tilskudsforhold kendes og kan indgå i en langsigtet planlægning. Skiftende regeringers vekslende holdninger
til frie grundskolers tilskud er dybt uhensigtsmæssigt, og herfra skal lyde en appel om stabilitet, så vi kan få
arbejdsro til at drive god skole.
Det skal afslutningsvist siges, at der er tale om et forslag til finanslov, som ikke er vedtaget endnu.
Danmarks Private Skoler har allerede tilkendegivet deres utilfredshed med det fremsatte forslag og
indleder en fokuseret politiske indsats overfor de politiske partier på Christiansborg for at sikre, at forslaget
ikke vedtages. Vi må håbe, de får held med deres forehavende.
De afsluttende mørke skyer på himlen har ikke til hensigt at tegne et negativt eller pessimistisk billede af
året der er gået for La Cour. Jeg følte blot, det var nødvendigt at nævne. Skoleåret 2018/19 har været et
rigtigt godt år for C. la Cours Skole præget af udvikling og flotte resultater, som vi alle kan være tilfredse
med. Dén stemning vil jeg gerne give jer med hjem, og med disse ord overdrager jeg min beretning til
generalforsamlingen.
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