FORMANDENS BERETNING FOR SKOLEÅRET
2019/2020
Inden jeg påbegynder min beretning om året, der er gået på C. la Cours Skole, så vil jeg gerne takke jer alle
for fremmødet. Det er et privilegium for en bestyrelse og en skole som helhed at have så stor opbakning fra
forældrekredsen til et arrangement som dette – navnlig i disse Covid-19 tider, og jeg tager det som et
udtryk for oprigtig interesse for skolens ve og vel kombineret med en lyst til at høre, hvad en filosof som
Anders Fogh Jensen kan fortælle om dannelse.

Dannelse på La Cour
Tak til Anders for et særdeles inspirerende og perspektiverende foredrag, som giver os alle lidt at tænke på.
Dannelse går jo aldrig af mode. De fleste af os har heldigvis en vis grad af dannelse men vil ikke tage skade
af at få lidt mere, tør jeg godt sige. Dannelse giver os perspektiv, gør os i stand til at sætte os ud over egne
behov og skabe forbindelse og sammenhæng. I realiteten kræver det en vis grad af overskud at udvise
dannelse, men det giver også en masse overskud, når man har det og anvender det.
Vi sætter dannelse rigtigt højt her på la Cour. Vi ser ikke dannelse som et udtryk for elite, snobberi eller
arrogance. Vi ser dannelse som noget, der sætter os i stand til at give fremfor udelukkende at tage.
Vi vil gerne give vores elever på la Cour en rygsæk med herfra, som bl.a. indeholder et værdisæt, hvor
dannelse står højt. Det hænger også sammen med ordentligheden og respekten. Interessen for
medmennesker. Det står ikke i konkurrence med indlæring om grammatik, kryds og bolle under grundled
og udsagnsled og kommer ikke ind i stedet for læren om den kolde krig eller andengradsligninger med
diskriminant, rødder og hele pivtøjet. Værdisættet ligger under det hele og gennemsyrer den måde, vi går
til opgaven på. Den måde, hvorpå vi driver vores skole.

Nyt om skolens ledelse
Siden sidste generalforsamling er skolens ledelse blevet reduceret fra tre til to personer. Før havde vi Vivi
som afdelingsleder for de yngste, Jesper som viceskoleleder med særligt ansvar for de ældste og Jens Anker
som skoleder med det overordnede ansvar for hele skolen. Denne stærke trio blev reduceret til en duo, idet
Jesper over sommeren forlod La Cour til fordel for Ugelbølle Friskole, hvor han er tiltrådt som skoleleder pr.
1. august.
Jeg er overbevist om, at Jesper tager en masse la Cour med sig til Syddjurs i sit nye embede. Vi har været
glade for Jespers bidrag til la Cour, men har valgt at videreføre skolens daglige ledelse uden ekstra
ansættelser – i hvert fald for nu. Vi har i stedet konstitueret Vivi som viceskoleleder, mens Morten er blevet
konstitueret som SFO leder. Tillykke med det, Vivi og Morten.
Det er bestyrelsens vigtigste opgave at ansætte skolens ledelse, og bestyrelsen har god ro i maven over
vores nuværende konstellation med Jens Anker, Vivi og Morten ved roret. Vivi og Jens Anker supplerer
hinanden godt på kontoret og indgår i en række velfungerende processer og ansvarsopdelinger, og de to
har omgrupperet sig og uddelt ansvar og opgaver til en række medarbejdere omkring dem, udover Morten.
Det skal nok blive godt. Det ER godt.

Covid-19
Jeg kommer ikke uden om årets helt store nytilkomne udfordring, Covid-19 i min beretning. Vi er alle ved at
kaste op over at høre om corona mig hér og corona mig dér, men jeg er nødt til at rose Jens Anker og hans
personale for en helt igennem fortrinlig indsats.
Siden marts har vi modtaget hyppige instrukser, anbefalinger og informationsskrivelser fra
undervisningsministeriet og Danmarks Privatskoleforening – ja faktisk på daglig basis, og det har været en
udfordring af de helt, helt store for Jens Anker og Co. at drive skole – god skole – under de udstukne
retningslinjer. Det har også været en stor udfordring for pædagoger og lærere at udføre deres gerning med
de aktuelle begrænsninger, men vi har lært nye veje og fundet nye metoder, og vi vil tage nogle erfaringer
med os til post-corona tiden, hvornår den end måtte komme.
Der er i det hele taget udvist rettidigt omhu i hele processen. Der er undervejs begået god og rigelig
kommunikation fra skole til elever, fra skole til forældre og fra skole til medarbejdere, og vi ved jo bare,
hvor vigtigt god og stærk kommunikation er i krisetider. Det er svært – ja, rent faktisk umuligt – at lægge en
linje, der gør alle tilfredse, og dét har faktisk ikke været vores ambition. Der er ingen best practise på et
område som dette, så det har været en balancekunst for skolen at finde den rette kurs – vores kurs, men vi
kan være stolte over indsatsen, og indtil videre priser vi os lykkelige for, at der endnu ikke har været ét
eneste tilfælde af corona blandt skolens elever eller medarbejdere. Syv-ni-tretten.
Vi føler alle med Randers Lilleskole, som jo er nedlukket for tiden pga. et stort smitteudbrud på skolen. En
forfærdelig udvikling, og vi håber snart, de får bugt med det dernede i Tøjhushaven.
Held og lykke fra la Cour.

Sennelsgade 16-18
Covid-19 har fyldt meget de sidste halve år, men ikke det hele. Udover den daglige drift med de
udfordringer, som den har givet, så har vi også haft overskud på at videreføre skolens fortsatte udvikling.
Jeg har tidligere talt om vores projekt med Randers idrætshaller, og det skal jeg nok komme tilbage til, men
henover vinteren 18/19 dukkede der en ny mulighed op, som jeg vil nævne først. En mulighed, som vi ikke
kunne sidde overhørigt. Faktisk valgte vi at forfølge muligheden, og det har nu medført, at jeg på denne
aften i dette forum kan offentliggøre nyheden om at C. la Cours Skole netop har underskrevet
købskontrakten på bygningerne Sennelsgade 16 og 18.
Det giver selvsagt enorme muligheder for skolen, at vi nu kan lægge betydelige kvadratmeter til vores
skole. C. la Cours Skole har altid virket under trange fysiske rammer. Det har været en del af vores
særkende, men med den nyeste erhvervelse kommer vi ret meget ud over dette problem.
Vores plan er at genhuse beboerne (ud af bygningens 13 lejemål er de 7 beboet med i alt 9 personer),
nedrive ejendommen, lægge matriklen sammen med vores hjørnegrund og derpå opføre en ny bygning
med sammenhæng til det eksisterende hus på Jyllandsgade. I samme moment vil vi renovere facaden på
Jyllandsgade 16, så begge bygninger kommer til at fremstå med et ydre, der matcher stilen i kvarteret. Vi
gør altså op med den hvide art deco stil, som jo pryder – og fortsat vil pryde – vores hovedbygning.
Hvornår den ny bygning står klar, hvad den skal indeholde, og hvem der får til huse i lokalerne er for tidligt
at udtale sig om, men vi kan slå fast, at investeringen rummer enormt potentiale for skolen, og at vi vil

udnytte dette potentiale til at skabe bedre rammer for vores elever. Det er ikke tanken, at potentialet skal
udnyttes til at optage flere elever i klasserne eller påføre flere spor. Vi regner med andre ord med at
videreføre den nuværende skolemodel.

Skolens økonomi
Vi kunne ikke springe ud i en økonomisk satsning som denne, hvis ikke vi havde 100 % styr på skolens
økonomi. I min egen tid som elev på la Cour – og det er trods alt ikke SÅ længe siden  - var der trange kår.
Vi oplevede f.eks. restriktioner for brug af kopimaskine sidst på måneden, og der var ikke penge til ture og
kørsel i det omfang, vi ser i dag. Vi er privilegeret nu om stunder, og vi har rent faktisk sparet pengene op til
den nye erhvervelse uden at belåne os i nogen særlig grad.
Der skal lyde en stor tak til Jens Anker og Lene for jeres kyndige ledelse af skolens økonomi, og jeg er dybt
imponeret over den ansvarlighed og indsigt, som kendetegner jeres engagement på dette område.
Det bidrager naturligvis til vores økonomiske optimisme, at regeringens finanslovsudspil rent faktisk
foreslår en fastholdelse af den nuværende koblingsprocent på 76 % - ganske vist af et mindre beløb end før,
men allievel. Vi får se, hvor statsstøtten ender, men det går næppe helt så galt som dommedagsprofetierne
tidligere havde forudset.

Performancehuset
Uanset om koblingsprocenten – eller statsstøtten om man vil – fastholdes eller sænkes, så levner skolens
økonomi stadig plads til yderligere investeringer – i særlig grad, hvis det drejer sig om opførelsen af det
såkaldte Performancehus her hos Arena Randers. Et projekt, jeg har fortalt om de seneste 4 år.
Man må sande et offentlige projekter kan tage deres tid, men jeg plejer at sige, at hvis der er noget godt i
vente, så er det værd at vente på. Man får ikke åndenød af at følge projektet med Performancehuset, men
det er stadig en god ide, og projektet flytter sig hele tiden i den rigtige retning. Seneste nyt er, at jeg har
indledt en dialog med den nye formand for Randers Idrætshaller, at repræsentantskabet i Randers
Idrætshaller har godkendt projektet, og at kommunen netop nu er ved at forberede byrådets stillingtagen
til projektet. Vi er med andre ord kommet et par milepæle nærmere.
Et Performancehus med auditorium, fag-faglige lokaler til kreative, tekniske fag og lokaliteter til
fællesspisning er blot nogle af de faciliteter, vi planlægger med, og jeg er sikker på, at I kommer til at høre
mere, når jeg står her igen næste år.

10 kl. projektet implementeret
Når jeg siger, at vi ikke barsler med udvidelse af elevtallet på skolen, så indebær dette udsagn også, at vi
passer godt på de elever vi har. Den ny 10. klasse vægter højt i den forbindelse. Ud af skolen ca. 430 elever,
så fylder de 18 elever i klassen ikke meget, men de er et synligt vidnesbyrd på, at vores ihærdige tro på et
stærkt 10. klasses tilbud på la Cour og et ønske om differentiering i forhold til byens øvrige tilbud samt et
ønske om at fokusere på et stort samfundsbehov har virket. Samfundet har brug for unge med
kompetencer indenfor programmering, innovation og robotteknologi og som supplement til skolens
traditionelle uddannelsesmæssige indhold har vi en stærk cocktail, som nu må betragtes som
implementeret.

Nu kan vi arbejde videre med nye ideer som bl.a. indeholder samarbejde med byens erhvervsliv, og der skal
i den forbindelse lyde en stor tak til MAKEEN Energy på Alsvej i Randers Syd, som i foråret slog dørene op
for vores 10. klasses elever og bidrog til en række stærke projekter for de store elever. Uvurderligt.
Tak til Adm. Direktør Anders Andersson og hans stab.

Bestyrelsens fremtid
Jeg vil slutte min beretning med at give en status på det generationsskifte i bestyrelsen, som jeg omtalte i
fjor. I en selvejende institution som la Cour er det jo rent faktisk bestyrelsen, der tegner virksomheden, og
det er bestyrelsen, der ansætter ledelsen, udstikker strategien og står på mål for økonomien. Et betydeligt
ansvar.
Bestyrelsen udgøres af forældre. Almindelige mennesker med evner, lyst og tid til at gøre en forskel for
skolen. I 2018 fik vi Finn med i stedet for Frank Strand. I 2019 skiftede vi Dorte Broberg ud med Christina,
og i år siger vi farvel og tak til Annemarie Winther og tager Anne Brandborg ind i stedet. Stærke kræfter er
blevet afløst af nye personer med lige så store kompetencer og engagement. Det er en fornøjelse at
arbejde sammen med jer.
Jeg håber, at vi kan afslutte generationsskiftet næste år, når jeg selv kan gå af, og jeg agter at bruge det
kommende år på at færdiggøre en række strategiske projekter og på – ikke mindst – at indkøre en ny og
langtidsholdbar formand, som kan drive skolen frem mod nye milepæle.
Med disse ord overdrager jeg beretningen til generalforsamlingen.
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