Randers 7. oktober 2019

BERETNING 2018/2019
LEJRSKOLER OG TURE
På C. la Cours Skole sætter vi enormt stor pris på vores lejrskoler og ture.
Vi vil gerne bruge byen, og bidrage til vores by. Vi besøger Randers Museum, Line koordinerer
skolens deltagelse i Doktorparkløbet (hvor vi igen fik MANGE pokaler), Lene og 5.b udstiller og
deltager når Randers Bibliotek laver Randers om til en by i Galaksen, Charlotte, Rikke og 0. klasse
lærer at gå sikkert rundt i byen og meget, meget mere.
Vi tager på udlandstur i 9. klasse, lejrskole i 6. og hytteture i 2. og 4. klasse.
Som noget nyt er der nu også en tur til København i 8. klasse, en tur der fokuserer på kultur- og
samfundsforhold.
Jesper, Vivi og jeg besøger meget gerne elever og lærere på tur. I 2018/2019 havde jeg selv
lejlighed til at besøge 8. årgang i København. Vi gik fra hotellet, en hyggelig gåtur langs søerne, til
en forrygende rundvisning på Statens Museum for Kunst. Eleverne besøgte naturligvis også
Christiansborg, hvor Heidi Duus havde skaffet en af dansk politiks grand old Ladies, Marianne
Jelved, til en rundvisning. Jeg nåede også at besøge 6. årgang i Flensborg, og 9. årgang i Berlin,
hvor jeg var så heldig at være med på en rasende interessant guidet tur, hvor Per Frank fremviste
nogle af Berlins monumenter og fortalte koldkrigshistorier.
Ja, og der blev også tid til at besøge læselejrskolen på Mølletoppen, hvor de hårdtarbejdende
læseelever læste og hyggede sig med Lene Lihn, Katrine, Tine og Mette Fogtdal.
Det er en fornøjelse at være sammen med elever og personale, at spørge ind til deres oplevelser af
det de er i gang med. Samlet for alle besøgene kan jeg berette at eleverne er helt enormt gode til
at være sammen og suge oplevelserne til sig. Tak fordi jeg måtte komme forbi!

FORANDRING
Vores skole blev grundlagt af Charlotte la Cour for mere end 140 år siden. Meget vand er løbet
gennem åen siden da; samfundet omkring os og teknologien imellem os har forandret vores
verden markant mere end én gang siden 1876.
C. la Cours Skole har altid orienteret sig i forhold til sin omverden, da kun den sentimentale tror vi
kan leve i historien. Vi er i Verden, en foranderlig verden der kan kræve at vi tilpasser os. Nogle
gange er der tid til refleksion og ageren i forhold til dét vi tror på – de værdier der er vores
fundament; andre gange kommer påvirkninger som hastigt krav om reaktion på dette eller hint fra
ministerier, kommuner eller det fællesskab der omgiver vores skole.
Personalet på C. la Cours Skole er dygtige til at opsøge viden, tage på kurser og konferencer i indog udland. Vi efteruddanner os og holder temadage om vores arbejdsmiljø, skolens værdier og om
hvordan det pædagogiske personale samarbejder om det væsentlige: Elevernes hverdag med
fritid og undervisning.
Vi gør det, fordi vi vil være klar til at reflektere og agere, frem for skulle nøjes med at reagere på
tidens megatrends, hastige populærpædagogiske og pseudovidenskabelige strømninger i en
skoleverden der uden tvivl er en nutidig kampplads for politikere, forskere og meningsdannere.

I skoleåret 2018/2019 har vi blandt andet sendt fem lærere til London på verden største messe for
undervisningsteknologi, to lærere har været på tyskkursus med Deutsche Auslandsgesellschaft,
hele personalet har gennemført førstehjælpskursus (MED hjertestarter), vi har været på
konferencer om Sikker Trafik, dysleksi, inklusion, biblioteksadministration og kursus i Håndværk &
Design og Animated Learning – alt sammen for at vedblive at være så dygtige som muligt til det vi
gør og det vi er ved at forberede os på at gøre i fremtiden.

DE GODE ÅR
I næsten 25 år var tilskuddet til de frie skoler en fast procent af udgiften til folkeskolen: 75%; den
såkaldte koblingsprocent. Der var over hele den politiske front enighed om at civilsamfundet på
denne måde havde reel mulighed for at bruge den grundlovssikrede ret til et alternativ
undervisningstilbud på en måde hvor det ikke kun blev de privilegeredes ret.
På C. la Cours Skole satte skolebestyrelsen forældrebetalingen i bero i perioden hvor tilskuddet
steg, og vi har brugt de seneste år til at konsolidere skolens økonomi efter den økonomisk store
investering i opførslen af vores flotte overbygning, renovere den eksisterende bygning samt
investere i teknologi til elever og personale. Overskud investeres i undervisningen, og der spares
op til initiativer og bestyrelsens fremtidige planer. Dette vil jeg vende tilbage til under punktet
med den fængende titel ’Redegørelse for skolens økonomi’.

FOLKETINGSVALG
C. la Cours Skole er medlem af skoleforeningen Danmarks Private Skoler, og i forbindelse med
folketingsvalget i juni forfulgte foreningen et mål om at få kontakt til og dialog med politikere fra
alle partier.
15 folketingspolitikere besøgte medlemsskoler under valgkampen, og på C. la Cours Skole havde vi
en vellykket formiddag med Venstre-kandidaten Jakob Ellemann-Jensen.
Skolens elevrådsformandskab viste Ellemann-Jensen rundt på skolen. Eleverne fortalte bl.a. om,
hvordan det er at gå på en skole, der siden sin begyndelse i 1876 har vægtet det kreative og
praktisk musiske lige så højt, som det man traditionelt kalder de boglige fag.
Jakob Ellemann-Jensen overværede en samfundsfagstime og en intimkoncert med Randers
Kammerorkester, der traditionen tro gæstede skolen og lærte skolens yngre elever om musik og
instrumenterne, og gav efterfølgende udtryk for at det havde været et lærerigt besøg på en
forbilledlig skole.

ÅRET DER GIK
Skoleåret 2018/2019 var et fantastisk skoleår, blandt andet fordi C. la Cours Skole er et stærkt
fællesskab, hvor vi hver dag er sammen - børn og voksne der gør deres bedste.
Det mærkes og bemærkes.
Inden skolestart måtte vi sande at flere afbud i sidste øjeblik, betød at vi måtte nedlægge 10.
klasse i skoleåret 2018/2019.
Det var en svær besked at give til de elever der var klar til at starte, og først og fremmest
udnyttede vi vores kontakter for at skaffe dem et godt tilbud i en anden 10. klasse.

Baggrunden var en historisk lav tilslutning til 10. klasse – i Randers og på landsplan, og efter at
have analyseret situationen, valgte vi i skoleledelsen at arbejde for en 10. klasse for fremtiden.
Inden efterårsferien havde Jesper sammen med Søren som tovholder for en arbejdsgruppe med
Kim, Henrik, Lene B. og Jens Peter, et koncept for en 10. klasse med temaet design, smart
teknologi og robotter.
Vi foreslog de øvrige 10. klasser i Randers at vi sammen afholdt en messe for interesserede, og et
samarbejde tog form, et samarbejde der fortsætter i dette skoleår.
Projektet lykkedes, og nu har vi igen en 10. klasse. Små idéer voksede sig store og personalets
input i processen, forældres kontakter i det lokale erhvervsliv og målrettet PR-arbejde bar frugt.
På en varm onsdag sidst i juni sagde vi farvel til afgangsklassen 2019. De fantastiske unge
mennesker gik mod øst og vest og syd og nord.
24 er nu i 10. klasse på efterskoler og her i byen, en enkelt tog på erhvervsuddannelse og 19 på en
gymnasial uddannelse.
På C. la Cours Skole husker vi hver enkelt af dem, og vi mindes med glæde og stolthed hvilke
mennesker de blev til.
Og apropos: i juni kom årgang ’69 forbi.
Holger, Bjarne og deres klassekammerater fra afgangsklassen 1969 mødtes til kaffe, rundvisning
og snak her på deres gamle skole mens de mindedes: En besked i karakterbogen om opkrævning
af kokspenge (50 øre!), en gymnastiktime hvor de sprang over buk i gymnastiksalen hvor der i dag
er Club og Grethe & Svend der kunne fortælle at de mødtes på la Cour i 8. klasse – og havde været
sammen lige siden…

FARVEL TIL ARNE
Årgang 1969 er han ikke, men du bliver 70 i dag, Arne – og stort tillykke med det. Ifølge reglerne
kan du ikke fortsætte som tilsynsførende, da du har været her i det maksimale antal år.
Skolen skylder dig stor tak for din indsats. Det har været en fornøjelse at have dig som
tilsynsførende, skolens ledelse og personale har haft stor gavn af dit kompetente tilsyn med vores
skole, og jeg personligt har sat stor pris på vores samtaler om skolens drift og pædagogiske
udvikling.

SKOLENS PERSONALE
Ingen skole uden forældre, ingen skole uden børn og ingen skole uden personale.
På C. la Cours Skole har vi et engageret og kompetent personale.
Tak til hver og én: Vores pædagoger og lærere, mine dygtige makkere i skoleledelsen, Vivi & Jesper
– Bente der blandt andet holder styr på kommunikation og alt det ingen lige havde tænkt på; Lene,
med blik for både kortet og landskabet, detaljen og overblikket i skolens økonomi – og ikke mindst
Steen og hans hold: Mirella, Magdalena, Maria, Mini, Ronny og Jørn. Tak for jer.
Med disse ord vil jeg overlade beretningen om skoleåret 2018/2019 til forsamlingen.

