
 

 

Velkommen 

 
Du sidder nu med Ungdomsskolens guide for undervisere i Center for undervisning og 
læring. Vi håber, at du ved gennemlæsningen af denne får forståelse og indsigt i en 
spændende og anderledes skoleform.  
 
Guiden kan hjælpe dig til at handle fornuftigt i de pædagogiske og administrative 
arbejdsgange der er i en anderledes undervisnings- og organisationsform som 
Ungdomsskolens. 
 
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at rette henvendelse til os. 
 
 
Med håbet om et godt samarbejde 
 
Peter Larsen     Sille Fogh 
Afdelingsleder    Afdelingskoordinator 
Tlf.: 20 21 82 40    Tlf.: 20 239940 
Mail: peter.larsen@randers.dk  Mail: sille.fogh@randers.dk  
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Om Randers Ungdomsskole (RU) 

Ungdomsskolens formål 
 
I § 1 i ungdomsskoleloven står følgende: 
 
”Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, 
give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres 
tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i 
et demokratisk samfund”. 
 

Målsætning 
 
Randers Ungdomsskole er et udviklende ungdomsmiljø, som gennem gensidig respekt 
bygger på unges idéer, interesser og behov. 
 

Værdier 
 
Randers Ungdomsskole bygger på følgende tre værdier; Troværdighed, Involvering & 
Originalitet. 

 

Center for Undervisning og læring 
 
Center for undervisning og læring i Randers Ungdomsskole er et sted for dannelse, hvor 
engagerede undervisere støtter den unges personlige udvikling. Dette i et læringsmiljø, 
hvor involvering og kvalificeret selvbestemmelse giver kompetencer til et sundt og aktivt 
fritidsliv. 
 
Center for undervisning og læring i Randers Ungdomsskole er for alle og giver mulighed 
for at knytte venskaber på tværs af køn, etnicitet og sociale baggrunde. Vi vægter, at de 
unge mødes i trygge rammer, hvor de får mulighed for at lære, afprøve og udvikle deres 
kreative kompetencer samt efterprøve lyst og evner i forhold til de erhvervsfaglige 
uddannelser.  
 

RUs Bestyrelse 
 
Cecilie Løkkegård, elevrepræsentant 
Jan Leth – repræsentant fra det politiske 
Morten Illum – repræsentant for erhverv Randers 
Jan Guldmann – organisationsrepræsentant 
Pia Aalestrup– forældrerepræsentant 
Heidi Bengtzon– forældrerepræsentant 
Jette Bødker– Formand; forældrerepræsentant 
Rene Berg Andersen – medarbejderrepræsentant (Fritidsmiljøer) 
Nikolaj Høegh Skjøde – medarbejderrepræsentant (HU) 
Lisbeth Nielsen– medarbejderrepræsentant (Fritidsundervisning) 
Mathilde Laursen – elevrepræsentant 



 

 

 
 

RUs Ledelse 
 
Ungdomsskoleleder: Steffen R. Andersen 8915 4608 
Afdelingsleder:   Finn Sørensen  8915 4603 
Afdelingsleder:   Henrik Bille   8915 4616 
Afdelingsleder:   Bo Jakobsen   4027 2472 
Afdelingsleder:  Peter Larsen   8915 4630 
 
Afdelingskoordinator Sille Fogh   20239940 
 

RUs sekretariat 
 
Marianne Koch  89154606 
Mirela Basic   89154605  
Berit S. Mogensen:  89154604 
 

Kontaktinformation 
 
Adresse   Laksetorvet 
    8900 Randers C 
Telefon   8915 4600 
Mail    ungdomsskolen@randers.dk 
Hjemmeside   www.randersungdomsskole.dk 
EAN    5798004314258 
SE    29189668 
Bank    Nordea, Regnr.: 2212 – Kontonummer: 5908764988 
 
 
 

Praktisk ABC 

Afdelingslederen 
 
Afdelingslederen har over for medarbejderne bl.a. følgende funktioner:  
 

 støtte og vejlede, så den enkelte medarbejder føler tryghed i arbejdet  

 at drøfte undervisningsforløbet sæsonen igennem 

 at besøge holdene 

 at samarbejde omkring elever med særlige problemer 

 at give råd og vejledning ved indkøb 

 at evaluere undervisningsforløbet 
 

mailto:ungdomsskolen@randers.dk
http://www.randersungdomsskole.dk/


 

 

Alkohol- og misbrugspolitik 
 
Ungdomsskolens personale må ikke nyde alkohol i arbejdstiden. 
 

Ansættelse 
 
Når du ansættes i Randers ungdomsskole skal du udfylde følgende blanketter; 
ansættelsesoplysninger, tavshedserklæring, børneattest, straffeattest samt 
pensionserklæring. Når du ansættes i RU, skal du beslutte, hvorvidt du vil 
timelønsansættes eller månedslønsansættes.  
 
 

Billeder 
 
Billeder fra holdets aktiviteter og undervisning modtages gerne. Afleveres til 
afdelingsleder eller kontaktperson via mail eller USB. (Se retningslinjer for billeder på 
hjemmesiden randersungdomsskole.dk) 
 

Bortvisning 
 
Som underviser kan du bortvise en elev fra undervisning, hvis denne ikke følger de 
opstillede retningslinjer og regler. Hvis en elev bortvises, gives der altid besked til 
ledelsen og forældrene. 
 

Busser 
 
Ungdomsskolens 8 personers busser står til fri afbenyttelse af hold, der har brug for 
transport til kortere ture. Ved anvendelse af busserne til kørsel i udlandet skal udgiften 
indregnes i budgettet for elevbetalingen. De første 100 km koster ikke noget, herefter 
kilometerbetaling. Alm. kørekort er gyldig til kørsel dog kræves der et køreteknisk 
kursus som afholdes i ungdomsskole regí. Udlevering af nøgler og kørebog aftales i 
god tid med Grejbanken. Busserne afleveres i rengjort stand. 
  
 

Elevbetaling 
 
Indbetalinger kan ske via hjemmesiden ved brug af dankort. Har man ikke dankort, kan 
der laves en overførsel til kommunens konto. Registreringsnummer og kontonummer: 
2212, 59 08 76 49 88. Mobilepay kan bruges. Nummeret udleveres fra kontoret. Vigtigt 
at referencefeltet udfyldes og sekretariatet informeres. 
 

Evaluering 
 
Når et hold er afsluttet gennemføres en evaluering af holdet. Afdelingslederne er 
behjælpelige med skema eller hjælp til afvikling. 
 



 

 

Facebook og andre sociale medier 
 
Randers Ungdomsskole har deres egen side på Facebook, hvor nyheder om 
ungdomsskolens aktiviteter bliver bragt. Vi modtager gerne bidrag i form af tekst og 
billeder til siden. Herudover er der oprettet diverse grupper der primært vedrører enkelte 
hold. Kontakt os for spørgsmål og guidning inden oprettelse.  
 
Randers Ungdomsskole henstiller til, at man nøje overvejer sin online profil, og at man 
skiller det private fra det professionelle. 
 

Forsikring 
 
Medarbejdere i ungdomsskolen er forsikret gennem Randers Kommunes 
arbejdsskadeforsikring. På ture i udlandet har Ungdomsskolen en ulykkesforsikring for 
medarbejdere. Se mere på hjemmesiden. 
 
Der er ikke tegnet forsikring på medarbejdernes private ejendele. Eleverne i RU er ikke  
dækket af en ulykkesforsikring. 
 

Forældreunderskift  
 
Deltagelse på ungdomsskolehold hvor risikobetonede aktiviteter kan finde sted kræver 
forældreunderskrift. Det samme gælder for overnatningsarrangementer. Blanket findes 
på hjemmesiden.  

 
 

Førstehjælp 
 
Ungdomsskolen tilbyder alle medarbejdere et førstehjælpskursus.   
 

Grejbanken 
 
Grejbanken ligger på Nyholmsvej 12, 8930 Randers NØ og her udlånes og reserveres 
RUs udstyr. Det er ligeledes Grejbanken, der administrerer Romalt Bakker, hvor RU har 
klatretårn, forhindringsbane, BMX bane, shelters samt fodbold- og beachvolleybaner. 
Se mere på hjemmesiden www.grejbanken.randers.dk, hvor du kan indhente inspiration 
til aktiviteter.  
 

Hjemmeside 
 
Ungdomsskolen har en hjemmeside, der er opdateret med holdtilbud, billeder og andre 
nyheder. Adressen er www.randersungdomsskole.dk. Du er meget velkommen til at yde 
et bidrag i form af beretninger fra dit hold. 
 

http://www.grejbanken.randers.dk/
http://www.randersungdomsskole.dk/


 

 

 

Holdbeskrivelse 
 
Når et ungdomsskolehold etableres skal der udarbejdes en holdbeskrivelse. Denne 
laves gerne i samarbejde med de unge på holdet og skal indeholde; Hvorfor skal det 
læres? - Hvad skal læres?- Hvordan skal det læres? og Hvordan kan det bruges? Samt 
budget og datoplan. Holdbeskrivelsen skal godkendes af afdelingslederen som vurderer 
undervisnigen. Denne bruges ligeledes som lønindberetning. 
 

Indkøb af materialer 
 
Indkøbsaftaler med Randers kommune og leverandørerne skal overholdes. Forhør dig 
på ungdomsskolens kontor, om der er indkøbsaftaler for dit fagområde. Ved køb skal du 
oplyse følgende: EAN-nummer, personreference og arbejdsgiveroplysninger. 

 

Kontaktpersoner  
 
Der er på enkelte skoler tilknyttet kontaktpersoner, hvis opgave er, at være 
fritidsundervisernes samarbejdspartner. 
Der er kontaktpersoner/koordinatorer på følgende skoler:  
 
Assentoft – Vestervang – Tirsdalen -  
Randers Real  skole - Forberedelsen 
Grønhøj – Hornbæk – Blicher - Langå 
 

Kopiering 
 
Ungdomsskolens kopimaskiner kan benyttes efter behov. På Kaosambassaden findes 
en særlig kopimaskine til særlige behov. 
 

Kurser 
 
Køreteknisk kursus: 
Skal tages af alle medarbejdere, der ønsker at anvende RUs køretøjer til 
elevbefordring. 
 
Medarbejderaften: 
Ungdomsskolen afholder en medarbejderaften hvert år første fredag i maj. 
 
 
Andre faglige kurser: 
 
Forskellige interessenter tilbyder forskellige kurser til ungdomsskolemedarbejdere og 
andre. I det omfang, at det er relevant og økonomisk forsvarligt, vil ungdomsskolen 
gerne yde et bidrag til kurset.  
 



 

 

 
 
 

Lokaler 
 
Undervisning kan foregå i kommunale bygninger. Reservation af disse aftales med 
afdelingsleder eller kontaktperson. Efter brug rengøres lokalet og dette låses ved 
undervisningens ophør.  

 

Lukning af hold 
 
Et hold lukkes efter aftale, ved dalende elevtilslutning eller ved at andre forhold omkring 
holdet ændrer sig. 

 

Løn 
 
Medarbejdere aflønnes efter ”Overenskomst for lærere m. fl. i ungdomsskolen”. Der 
aflønnes med undervisningsløn og arbejdstimeløn. En klokketime består af ¾ 
undervisningsløn og ¼ arbejdstimeløn. Lønnen for undervisning indeholder betaling for 
forberedelse mv. 
 
Arbejdstimer udbetales til planlagt samvær med eleverne, typisk på ture, i pauser mv. 
Der udbetales højst 10 arbejdstimer i døgnet i maks. 7 døgn. 
 
 

Mødeliste 
 
Mødelisten er holdets dagbog og kan downloades fra RUs hjemmeside. Mødelisten 
afleveres underskrevet efter sidste undervisningsgang til kontaktperson, 
ungdomsskolekoordinator eller afdelingsleder.  
 

Mobning 
 
Randers Ungdomsskoles ledere og medarbejdere ønsker at sætte fokus på trivsel for at 
fremme ”Den gode arbejdsplads” i ungdomsskolen. Derfor tolererer Randers 
Ungdomsskoles ledere og medarbejdere ikke mobning, og indsatsen er et fælles 
ansvar. 
Der er i 2017 udarbejdet en antimobbestrategi , som findes på hjemmesiden 
 

Nyholmsvej 12 
 
Randers Ungdomsskole har egne lokaler med plads til Grejbank, undervisningslokaler, 
mødelokaler, arrangementslokaler, café mm. Se regler for anvendelsen af lokalerne på 
hjemmesiden. 
 
 



 

 

 
 

Nøgler 
 
Alle medarbejdere kan mod kvittering få udleveret nødvendige nøgler eller 
adgangskoder. Du hæfter for dem med din underskrift. Nøgler eller adgangskort 
afleveres igen, når du ikke længere har et ansættelsesforhold i ungdomsskolen. 
  

PR arbejde 
 
Gør gerne reklame for dine aktiviteter og dit hold. Inddrag evt. forældre, foreninger, 
private virksomheder samt medierne. Koordiner dette med din afdelingsleder. Husk altid 
ungdomsskolens logo.  
 

Rejser og ture 
 
På rejser og turer deltager som hovedregel 1 medarbejder pr. 12 elever. Dog altid 2 
undervisere. Rejser og turer, er deltagerfinansieret. Ungdomsskolen betaler 
medarbejdernes andel samt diæter. 
 

Rygning, alkohol og euforiserende stoffer 
 
Randers Ungdomsskole følger Randers Kommunes politikker på ovennævnte områder.  
Randers Kommunes byråd har den 17. september 2018 vedtaget en ny rygepolitik efter 
forslag fra MED Hovedudvalget. Det indebærer, at Randers Kommune er en røgfri 
arbejdsplads. Rygepolitikken træder i kraft den 1. januar 2019.  
 
 

 Randers Kommune nu er en røgfri arbejdsplads. 

 Der må ikke ryges på Randers Kommunes matrikler. 

 Der må ikke ryges i Randers Kommunes uniformer/beklædning. 

 De medarbejdere, der har arbejdsgiverbetalte pauser, må ikke ryge i pausen. 

 Det er ikke tilladt at flekse ud for at ryge.  

 Hvis en medarbejder overtræder rygepolitikken, vil det altid være en konkret, 

individuel vurdering, hvordan overtrædelse af rygeforbuddet skal sanktioneres. 

Du kan som leder tage kontakt til personalejuridisk team og få råd og vejledning, 

hvis en medarbejder overtræder rygepolitikken.  

 Hvis du ønsker at udforme lokale retningslinjer, kan du i tvivlstilfælde rette 

henvendelse til personalejuridisk team med henblik på sparring.  

 Særlige indretninger til rygere (eksempelvis kummer og rygepladser) skal fjernes 

eller indrettes til andre formål.  

Her kan du læse hele rygepolitikken eller som PDF-fil (se vedhæftede) 
 
Via nedenstående link finder du information om rygestoptilbud til de medarbejder, der 
måtte ønske at bruge anledningen til at blive helt røgfri. 

https://broen.randers.dk/personale/politikker-og-aftaler/personalepolitik/rygepolitik/


 

 

 

 Rygestoptilbud til borgere i Randers Kommune eller som PDF-fil (se 

vedhæftede) 

 Rygestoptilbud til medarbejdere bosat udenfor Randers Kommune eller som 

PDF-fil (se vedhæftede) 

 

SMS 
 
Der er mulighed for at afsende sms til holdets elever via medarbejderlogin på følgende 
website; https://lara.tabulex.net. Kode fås ved henvendelse til hovedkontoret.  

 
 

SSP 
 
SSP er en del af Randers Ungdomsskole. Kontakt SSP-konsulent Claus Hansen 
40867408. 
 

Sygdom 
 
Informer så tidligt som muligt afdelingslederen eller sekretariatet. De unge skal 
orienteres. 
 

Underretning 
 
Iagttager du hos en af dine elever en adfærd, der giver anledning til bekymring, skal du 
kontakte din afdelingsleder. Det er en vigtig del af vores arbejde idet vi i arbejdet med 
unge har en skærpet underretningspligt. 

 

https://broen.randers.dk/personale/politikker-og-aftaler/personalepolitik/rygepolitik/hjaelp-til-rygestop-i-randers-sundhedscenter/
https://broen.randers.dk/personale/politikker-og-aftaler/personalepolitik/rygepolitik/hjaelp-til-rygestop-i-andre-kommuner/
https://lara.tabulex.net/

