Beslutningsreferat - Bestyrelsesmøde – dagsorden.
Tidspunkt:
Sted:
Referent:
Fraværende:

Torsdag den 28. marts, 2019, kl. 16.30-18.30.
Stålvej 4, 8940, Randers SV.
Steffen Reng Andersen

Meddelelser vedrørende mødet sendes til: steffen.andersen@randers.dk

1. Godkendelse af referat fra
mødet den

Beslutningsreferat af 22.1.2019 - godkendt

2. Gensidig orientering

Siden sidst i RU – gensidig information.
Blandt andet:
 Høringsbrev vedr. specialforslag
 Randers Fælles Elevråd(RFE);
 Budgetanalysen på skoleområdet;
 Dialogmødet den 26.3.2019
 Valgfag – RU, folkeskoler og ungdomsudd.
 Åbent Hus i ungdomsskolen 9.3.2019
 Projekt RUN
 FIT-teamet

3. Center for Fritidsmiljøer &
Demokrati

Randers Ungdomsskole har Fritidsmiljøer og
klubber, der dækker hele kommunen.
Henrik Bille kommer og giver status og indblik i
området, således bestyrelsen har opdateret viden
og indsigt.
Oplæg fra Henrik Bille og René Berg Andersen.
Henriks oplæg blev omdelt til deltagere, mens
René via Smartboard (se link) fremlagde status og
perspektiver på Kaosambassaden. 1700
indmeldte unge i tilbuddet, der har arbejdet med
RU-strategi, udvikling af klubassistentuddannelse,
RU i City.

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med den
skitserede driftsstatus på Klub og
Fritidsmiljøområdet; samt Kaosambassaden.
4. Fodboldlinjen i Randers

Randers Ungdomsskole indgår i et gensidigt
forpligtigende samarbejde omkring Fodboldlinjen i
Randers Kommune.
John Witting og Karsten Madsen kommer og
holder et oplæg vedrørende Fodboldlinjen, både
billedet ”nu og her”, samt et billede på
videreudviklingen i det kommende skoleår.
Karsten Krogh Madsen fremlagde status og
udviklingsperspektiver på Fodboldlinjen. Med sine
300 tilmeldte elever, er linjen i god gænge. Fokus
er på fodbold, men linjen kan medvirke til effekter,
blandt andet bedre sammenhæng mellem
basisskoler og overbygningsskoler, fremmøde og
trivsel.
I den efterfølgende dialog var der tanker om
muligheden for at igangsætte andre linjer – andre
sportsgrene, men også tænke linje-muligheden
videre.
Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med driftsstatus på Fodboldlinjen

5. RU-økonomi

RU´s økonomi for 2018 og 2019 er på i form af:



Orientering om årsopgørelsen for 2018
Orientering om økonomien i 2019 i forhold
til mulige besparelser

Årsopgørelsen for 2018 viste en mulig overførsel
på ca. 600.000 kr.
Beslutningen vedr. besparelser på 2019-budgettet
er udskudt.

6. Kommende møder.

Vi har planlagt følgende møder:
4.6.2019 på Klostervej 40, fra kl. 17.00-19.00

7. Eventuelt

