
Julehilsen fra Helle Martensen         

         Julen 2010 

Kære alle – elever, forældre, medarbejdere og evt. andre interesserede. 

”Julen er en ting, som folk i de elleve måneder af året ikke skænker en tanke eller højst er enige 

om, er en meget besværlig ting, men som den tolvte rejser sig som en kæmpe, som det er umuligt 

at diskutere med eller om. Grunden dertil er naturligvis den, at Julen endog fra Hedenskabets Tid er 

nordboernes største fest, så ethvert forsøg på at afskaffe selv dens uheldige egenskaber, såsom 

udveksling af gaver, vil falde frugtesløst ud, særligt fordi børnene har bemægtiget sig den.” 

Således skrev Emma Gad i 1918 om julen. 

Ikke meget har forandret sig siden – og dog. I hvert fald i forhold til Realskolen. Allerede før 

skoleårets start i maj måned planlægges julen på Realskolen. Vi fastlægger, hvornår der er 

julemarked, hvornår, der er juletræsfester, hvornår der er Lucia-optog, hvornår der er 

juleafslutning med krybbespil osv. Detailplanlægningen begynder i oktober måned – netop 

omkring det tidspunkt, hvor også byens butikker begynder at pynte op og have juleting på 

hylderne. 

Og nu er det hele snart forbi… Vi har haft en dejlig julemåned sammen med omkring 435 dejlige 

juleenglebørn. 

På lørdag den 18.december fra kl. 08.15 til kl.11.15 (som annonceret i 

Kalender i forældreintra fra skoleårets begyndelse) er det så sidste 

skoledag for alle elever før en velfortjent juleferie. Alle børn (dog ikke 5.a 

og 5.b) møder på skolen kl. 08.15 og i en lang række spadserer vi alle til 

Skt. Nikolai Kirke, hvor præsten og 5.klasserne venter på os med glæde. 

Efter julegudstjenesten med det traditionsrige krybbespil vender vi 

tilbage til skolen igen, hvor eleverne julehygger sammen med deres 

klasselærer frem til kl. 11.15, hvor de så kan ønske hinanden en rigtig 

glædelig jul. Imens tilbyder Realskolen en kop varm kaffe eller te med 

julegodter til forældrene i spisekrogen. FO venter lidt med at holde 

juleferie – men det skal nok blive julehyggeligt i næste uge for de børn, der endnu ikke har lyst til 

eller mulighed for at holde juleferie. Ellers ses vi igen mandag den 03.januar 2011. 

Men som Emma Gad skrev i 1918, så har der også været perioder, hvor vi har tænkt på andet end 

jul.  



Midt i november blev der afholdt temaaften i forældreforum sammen med EFOS og 

medarbejderrepræsentanter, hvor drømme om Det Gode Liv på Realskolen med udgangspunkt i 

et foredrag af læge Jerk W. Langer, der bl.a. efterlyser mere bevægelse i børn dagligdag. Mange 

drømme og visioner kom på bordet denne aften – og torsdag den 10.marts kl. 19 indbydes det 

samme panel (forældreforum, EFOS og medarbejdere) til en aften, hvor et bearbejdet tankesæt 

om Det Gode Liv med kost, bevægelse og trivsel som fokuspunkter sættes i spil.   

Dagen efter denne aften mødtes daglig ledelse med Realskolens to bibliotekarer, Hanne Mikkelsen 

og Jeanette Nielsen, i en hel anden drømmeverden. Pga. registrering af bøger samt etablering af 

it-øer i biblioteket har det jo desværre i en længere periode været lukket, men nu kan der lånes 

igen. Men vi vil gerne noget mere – nemlig at gøre Realskolens bibliotek til et centralt værested 

for børn og unge samt også gerne for voksne, hvor der er endnu mere rart at være, hvor der er 

mulighed for at opleve mere, hvor der er mulighed for at skærpe nysgerrigheden osv. Vi har 

mange drømme – og det har brugerne sikkert også. Derfor indbyder vi til høring blandt børn og 

unge, forældre og medarbejdere; Realskolens yngste, mellemste og ældste brugergruppe skal 

således være repræsenteret i denne særlige høringsgruppe og vi forventer at mødes i løbet af 

januar måned.  

I Realskolens udviklingsudvalg – i relation til lærernes undervisning, evaluering mv. – drøftedes og 

afsluttedes godt og vel1½ års arbejde og udvikling omkring elevevaluering. I midten af januar vil 

alle forældre via forældreintra modtage en manual for elevevaluering på Realskolen fremover. I 

udviklingsudvalget og sammen med lærerne har der også været fokus på at udvikle de ordinære 

forældremøder; der er således udarbejdet et idekatalog i relation til form og indhold. Først fra 

næste skoleår vil I som forældre måske kunne opleve små eller større forandringer på de møder, 

hvor I deltager. Endelig er der naturligvis megen fokus på implementering af it i undervisningen. 

Igen i midten af januar vil såvel elever som forældre blive bedt om at medudvikle Realskolens it-

indsats ved elektronisk at svare på en række spørgsmål i 

relation til egne oplevelser af it i undervisningen. Vi 

håber meget, at så mange som muligt vil afsætte tid til 

at svare på disse spørgsmål.  

Bestyrelsen har på de to sidste møder – efter 

generalforsamlingen - haft fokus på Realskolens budget 

for 2011. Hvilke eksterne (bl.a. statstilskud) og interne 

(bl.a. forældrebetaling) indtægtsforudsætninger ligger 

til grund for et sådant budget samt hvilke udgifter forventer vi at få. Naturligvis drejer det sig om 

tal – og hvad der kommer til at stå nederst på bundlinjen – men meget spændende og udviklende 

er det også sammen at drøfte, hvilke indsatsområder Realskolen ønsker at anvende midler til ud 

over den almindelige dagligdag. Hvorledes bevarer vi den kvalitet, Realskolen har nu, samtidig 

med at kvalitetsforbedre på nye områder? De eksterne budgetforudsætninger på indtægtssiden er 

anderledes i år end mange forgangne år, idet statstilskuddet i forbindelse med regeringens og 



Dansk Folkepartis genopretningspakke og dermed vedtagelse af Finansloven næste år er skåret 

ned til 74 %. Altså modtager Realskolen – som alle andre frie og private grundskoler - nu kun 74 % 

af de gennemsnitlige elevudgifter i folkeskolen, i 2012 kun 73 % og så videre frem til 2014. Hidtil 

har skolerne modtaget 75 % af den gennemsnitlige folkeskoleudgift – og det endda lige så længe, 

jeg kan huske tilbage. Så der er tale om noget af en forandring. Alligevel ser det ud til, at vi på 

Realskolen med elevtal og med bestyrelsens arbejde stadig har økonomiske rammer til at bevare 

det, vi allerede har skabt, og så stadigvæk forny os på bl.a. det it-, på det bygnings-, på det 

personalemæssige samt på det pædagogiske område. Dejligt at være på en skole, der har og giver 

de muligheder. I bestyrelsen har vi også drøftet form og indhold i 10.klasse, samarbejdsrelationer 

mellem skole og forældre, aktiviteter uden for den almindelige undervisning mv. – og i denne lille 

julehilsen vil jeg da lige løfte sløret for, at bestyrelsen i foråret vil tage den bygningsmæssige 

helhedsplan, der blev udfærdiget for mere end fem år siden, op til fornyet overvejelse. Dengang 

tænkte vi på, hvordan Realskolen skulle se ud om fem år – nu vil vi igen se på, hvordan Realskolen 

skal se ud om fem år? Under disse drøftelser vil vores drømme og ideer om den pædagogiske 

udvikling mv. blive en væsentligt del af drøftelserne – og selvfølgelig skal også andre fora 

inddrages heri. 

For vi har mange ideer – også eleverne. For mere end et år 

siden fik jeg besøg af nogle drenge fra nuværende 4.klasse, 

der havde den geniale ide, at Realskolen også skulle have et 

miniband. Nogle af idemagerne kunne spille et instrument – 

og nogle kunne ikke, men lysten var der. Nu er minibandet 

skabt med musikere og sangere blandt alle elever fra 

mellemgruppen – og de ledes af Kristian Brunvoll og Maria 

Frydendahl. Vi glæder os meget til at høre bandet spille og 

synge til et af vore mange fælles arrangementer, f.eks. musikcafé. 

Jeg glæder mig også til at se både forældre og medarbejdere til to caféaftener i foråret, nemlig: 

Onsdag den 23.februar 2011 kl. 19 med spændende og anderledes foredrag (det lover jeg) af 

forfatter og trivselsekspert Henrik Krogh med tema: Fra overlevelse til overskud samt ligeså 

spændende og anderledes foredrag:                                                                                                                    

Onsdag den 06.april 2011 kl. 19 med forfatter og lektor ved Ålborg Universitet, Johannes 

Andersen, med tema: Unge mellem fritid og forbrug. Der udsendes en nærmere beskrivelse af 

foredragene inden jul, men sæt alligevel kryds i kalenderen. 

I slutningen af vinteren og i begyndelsen af foråret bliver Realskolen repræsenteret ved 

Danmarksmesterskabet i skolebasket. Drengene fra 9.klasse har kvalificeret sig til dette 

mesterskab forleden. Godt spillet, drenge. Og pigerne var så tæt på også; de blev nr. to pga. 

dårligere målscorer. Øv. Men I klarede jer rigtigt godt alligevel. Vi afventer dato for mesterskabet – 

og alt efter hvor mesterskabet finder sted, så skal nogle af os vel ud for at heppe? 



 

 

Med dette smukke syn af årets Luciaoptog med to Lucia-brude og mange svende (man kan næsten 

mærke stemningen igennem billedet) vil jeg sige alle elever, forældre og medarbejder tusind tak 

for endnu et godt kalenderår – nu 2010 – og jeg glæder mig til det nye  med de mange 

udfordringer, successer, barrierer, glæder, bekymringer mv., det om end kan bringe. 

En rigtig glædelig jul til jer alle – samt på glædeligt nytårsgensyn mandag den 03.januar. 

Måske ses vi i Skt. Nikolai kirke på lørdag, hvor alle forældre, bedsteforældre m.fl. naturligvis er 

meget velkomne. Julegudstjenesten med krybbespil begynder kl. 9? 

 

Mange varme december- og julehilsner 

Helle Martensen 

skoleleder 

 

 

 

 


