Bestyrelsesmøde – beslutningsreferat.
Tidspunkt:
Onsdag den 18. september, 2019, kl. 17.00-19.00.
Sted:
Klostervej 40, 8930, Randers SV.
Referent:
Steffen Reng Andersen
Fremmødte:
Cecilie, Jette, Heidi, Lisbeth, Morten, René, Nikolaj,
Meddelelser vedrørende mødet sendes til: steffen.andersen@randers.dk
1. Godkendelse af referat fra
mødet den

Beslutningsreferat af 4.6.2019 - godkendelse

2. Gensidig orientering

Siden sidst i RU – gensidig information.









3. Benchmark´en

10.kl – notat til politisk behandling
FGU og restgruppe – status i politisk
udvalg
RUN – elevoptag godkendt, og fondsmidler
ok
HU – midlertidig ledelse inden(SAN+FSØ)
TR – god start, og det går godt
Besøg af den nye skolechef, Jesper
Kousholt, før sommerferien.
Godt gang i valgfagssamarbejdet med
folkeskolerne, også selv om der er kommet
obligatoriske valgfag
Der kommer mange i klubberne
Kastallia arbejder på et samarbejde med
klubberne – ung-ung

Der er i den seneste tid foretaget en økonomisk
analyse af skoleområdet i Randers Kommune.
Denne analyse er udtrykt i en benchmarking, hvor
Randers sammenlignes med 4 andre kommuner.
Vi har særligt kigget på afsnittet, der vedrører
ungdomsskolen.
Vi drøfter den vedhæftede ”Randersgennemgang” af benchmarking. Hvordan skal vi
forholde os til den?

Benchmarkingen foretaget af BDO i forbindelse
med den økonomiske analyse af skoleområdet er
misvisende i forhold til Randers Ungdomsskole.
I Randers er alle midler medregnet på én og
samme konto, mens der i
sammenligningskommunerne er fordelt
ungdomsskolemidler på flere konti, men som ikke
er talt med i benchmarken.
Dette giver et skævt og misvisende billede af pris
pr. ung. I den 2-årige benchmark, foretaget i 6bysamarbejdet, der bygger på regnskabstal fra
kommunerne, her er Randers næst billigst.
RU har været i kontakt med de respektive
ungdomsskoler, og har fået indsigt i deres
budgetter. I praksis er forskellen ikke så stor som i
BDO´s benchmark, Dette grundet forskellige
konteringspraksis.

4. RU i den kommende tid

Der er inviteret til dialogmøde med politisk
udvalg(SKU) den 8. oktober, 2019. Det foregår fra
kl. 19.00-20.30 på VIA, JOK-plads. Emnet er
budget 2020.
Endvidere har RU, med baggrund i den
misvisende benchmarking, ønsket at møde SKUudvalget i efteråret med det formål, at redegøre
for RU-aktiviteter. Datoen er endnu ikke fastlagt,
men SKU-udvalget har planlagt følgende møder:





17.9.20219
8.10.2019
19.11.2019
10.12.2019

Med afsæt i økonomi-punktet fra sidste
bestyrelsesmøde, hvor vi drøftede skoleområdets
økonomi, og ovenstående punkt vedr.
benchmarking:
Hvordan kan RU navigerer i den kommende
periode?

Vi følger udviklingen, og deltager i de ovennævnte
møder.
Vi er hele tiden opmærksomme på at spille
positivt med i mulige nye opgaver, som
eksempelvis opfordringen til at komme med et
udkast til et særligt 10.klasse-tilbud.
Vi er parate til gentænke eksisterende platforme
og tilbud, men vi skal være opmærksomme på
balancen mellem de store almene fællesskaber i
RU, og så de mindre og mere specialiserede.

5. Eventuelt

Temaer til kommende møder – forslag fra
medlemmer:
 De fremtidige visioner for de store
fritidsområder – undervisning og klubber,
samt Nyholm
SMAC-bogen
Michaëlis-pris

6. Kommende møder.

er

blevet

indstillet

til

Karen

Onsdag den 6.11.2019, kl. 17.00-19.00
Tirsdag den 3.12.2019, kl. 17.00-19.00
Bestyrelsen vil gerne besøge Bjerregrav-klubben
og Nyholm.

