Bestyrelsesmøde – Beslutningsreferat.

Tidspunkt:

Onsdag den 19. august, 2020, kl. 17.00-19.00.

Sted:

De nye klub-lokaler på Fårup Skole, Fårup Skolevej
5, 8990, Randers

Referent:

Steffen Reng Andersen

Fremmødte:

Sofie; Gustav; Lisbeth; Karen; Michael; Jan G.;
Steffen; Nikolaj

Meddelelser vedrørende mødet til: steffen.andersen@randers.dk mobil 25582826
1. Godkendelse af referat fra
mødet den

Beslutningsreferat af 12.5.2020 - godkendt

2. Præsentation

Den nye bestyrelsessammensætning
præsenterede sig for hinanden. Der er nyvalgte
elev- og forældrerepræsentanter.

3. Lokalerne i Fårup

Koordinator i Fårup, Gitte, viste rundt i de nye
lokaler, der er et lokalefællesskab med Fårup
Skole – overbygningen. Gitte fortalte endvidere
om processen, der er forløbet rigtig positivt.
Bred enighed om, at det er nogle meget fine
lokaler.

4. Konstituering

Ifølge vedtægterne skal dette ske således:” På
ungdomsskolebestyrelsens første møde vælger
de stemmeberettigede medlemmer en formand
ved bundet flertalsvalg. På samme måde vælges
en næstformand. Formand og næstformand kan
ikke begge være elevrepræsentanter”.
Beslutning:
Efter fredsvalg blev Steffen Ludvigsen valgt som
formand, og Jan Guldman som næstformand.

Stort tillykke til begge med valgene.

1. Gensidig orientering

Under dette punkt:
 Randers Ungdomsskole under COVID-19.


Hvad er status på de forskellige platforme i
RU?



RU og Sommer-Sjov – sommeraktiviteter i
RU: ”Få en fed sommer med os”.

Opsamling i forhold til ovenstående:
 RU-holdet – ”Unge historier på spil” – har
udgivet et bog: ”SAMMEN, snart igen.


Folkemødet med RU-deltagelse hold inden
for – kunst, mad, musik og
historieskrivning. Herudover podcast om
unge og demokrati



RFE udmøntes anderledes grundet
COVID-19



FIT-teamet ser ud til at blive en fast del af
et nyt systematisk arbejde med fremmøde i
Randers Kommune



Projekt RUN og samarbejdet med PDJF
udløber snart. Der er udarbejdet en
indstilling på politisk behandling i SKU om
mulig forlængelse. Denne skal behandles
25.8.2020



Kultur- & fritidsafdelingen har udarbejdet en
indstilling til politisk behandling i SIK, der
omhandler etablering af et skater-anlæg i
Randers. Behandlingen sker 19.8.2020.



RU var en del af SommerSjov-tiltaget i
Randers Kommune. RU havde tilbud til de
unge 13-17-årige fra uge 26 til 32. Den
foreløbige opgørelse viser en meget fin
unge-deltagelse. Der kommer en samlet
opgørelse senere.



Elevrepræsentanterne fortalte om deres
skoleopstart og sommer i forhold til COVID19.



RU´s drift påvirkes af COVID-19, og vores
forskellige tilbud afstemmes med vores
samarbejdspartnere, og deres håndtering
af situationen.



Driftens betingelser ændres fra dag til dag,
og nogle aktiviteters start udskydes i
samråd med skolerne.



Andre tilbud justeres i forhold til
opgaveløsning og struktur.

2. Eventuelt

3. Kommende møder.

Kommende møder i 2020:
Onsdag den 07.10.2020 – Kaosambassaden
Tirsdag den 01.12.2020 – Klubben i Assentoft

