Beslutningsreferat - Bestyrelsesmøde.
Tidspunkt:
Tirsdag den 4. juni, 2019, kl. 17.00-19.00.
Sted:
Klostervej 40, 8930, Randers SV.
Referent:
Steffen Reng Andersen
Fremmødte:
Lisbeth, Jette, Heidi, Nikolaj, Jan G., Morten, Jan N.,
René
Meddelelser vedrørende mødet sendes til: steffen.andersen@randers.dk
1. Godkendelse af referat fra
mødet den

Beslutningsreferat af 28.3.2019 - godkendt

2. Gensidig orientering

Siden sidst i RU – gensidig information.











3. Økonomi på skoleområdet
og i Randers
Ungdomsskole

RU er med i CON 2020 – convention
(udklædning)
Kaosambassaden involveret i film, der har
haft premiere med 300 deltagere. Teamet
er unge og præstationspræs.
HU – info om leder og personaleafgang
Ny skolechef – Jesper Kousholt
Effektiviseringsmøde, hvor spareforslag
skulle i spil. TR og skoleleder indkaldt. RU
omtalt positivt.
Spareforslag på RU fremsat på SKU-møde
den 21.5 er alle afvist. Pengene skal findes
centralt.
RU og RFE – deres arbejde og indsats har
bevirket, at DSE har indstillet Randers
Kommune til Årets elevenlige kommune. Vi
vandt!
Ungerådet har konstitueret sig.
Fodboldlinjen udbygges til næste skoleår,
hvor flere skoler kommer med, og der laves
Camps.

Der er i den seneste tid foretaget en økonomisk
analyse af skoleområdet i Randers Kommune.
Det er endvidere meldt ud, at økonomien og
budgetter skal opfattes som
en ”sammenhængende” 4-årig periode frem mod
2023.

Den tidligere omtalte effektiviseringsbesparelse
(på møderne den 21.1 og 28.3) er indstillet til
udmøntning på Skole-uddannelses-udvalgets
møde den 21.5.2019.
Vi drøfter, hvordan RU fremadrettet kan forholde
sig til opgaveløsningen, hvor der forventes at blive
udmøntet effektiviseringskrav, og hvor
økonomianalysen kan komme i spil.
Bestyrelsen drøftede de medsendte bilag:
 Benchmark-notatet
 Budget 2019 - Indblik og overblik
 Budgetanalyse på skoleområdet
 Effektiviseringsforslag til budget 2019
Opsamling
 RU spiller positivt med i arbejdet med at
finde midler
 RU skal synliggøre, hvad man får for
pengene – hvilke varer man får!
 Vi skal være på beskrivelserne af de
enkelte platforme - fritidsplatformen, etc.
 Decentraliseringen af RU ude i
lokalområder skal fastholdes – det er vigtigt
 Ukorrekte data i benchmark og andre
notater skal præciseres.

4. Eventuelt

RU´s økonomi for 2019 har været planlagt en ”et
slack”, da vi afventede beslutningen om
spareforslagenes behandling 21.5.2019.
Vi har styr på økonomien, og kan nu forholde os til
råderummet.

5. Kommende møder.

Vi skal have planlagt 2-3 møder for det næste
halvår:
Onsdag den 18.9.2019, kl. 17.00-19.00
Onsdag den 6.11.2019, kl. 17.00-19.00
Tirsdag den 3.12.2019, kl. 17.00-19.00
Lokationer kommer
dagsordner.
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