
 

 

  
Beslutningsreferat - Bestyrelsesmøde. 

 

 
Tidspunkt: 
 

 
Tirsdag den 12. maj, 2020, kl. 17.00-19.00. 

 
Sted: 

 
Grundet omstændighederne vedr. Covid-19 vides 
det endnu ikke om mødet kan afholdes i fysisk form. 
Hvis det er muligt at afholde mødet i fysisk form, så 
mødes vi på Dronningborg Allé 1, 8930, Randers 
NØ. Ellers mødes vi via Google-Meet. 
 

 
Referent: 
 

 
Steffen Reng Andersen 

 
Fremmødte: 
 

 
René, Lisbeth, Nikolaj, Jan G., Jan N. Mathilde 

 
Meddelelser vedrørende mødet til: steffen.andersen@randers.dk mobil 25582826 

 
1. Godkendelse af referat fra 

mødet den 
 

 
Beslutningsreferat af 20.2.2020 - godkendelse 

 
2. Præsentation 

 
Vi startede mødet med at præsentere nye og 

gamle medlemmer af bestyrelsen for hinanden. 
Der var afbud fra forældrerepræsentanter. 

 

 
3. Konstituering 

 

 
Da vores tidligere formand, Jette Bødker, er 
stoppet i bestyrelsen, skal vi have valgt ny 
formand for Randers Ungdomsskoles bestyrelse.  
 
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”. 
 
Bestyrelsen besluttede enstemmigt, at udskyde 
valget af formand til kommende møde, da der var 
afbud fra forældrerepræsentanter. 
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4. Gensidig orientering 

 
Randers Ungdomsskole under COVID-19.  
 
Hvad er status på de forskellige platforme i RU? 
 
Orientering: 

 Læreroplevelser under COVID-19-
nedlukningen 

 Elevoplevelser under COVID-19-

nedlukningen 
 RU-aktiviteter og undervisningsforløb 
 RUN-projektet udløber – der arbejdes på 

en sagsfremstilling til politisk behandling 

vedr. forankring 
 Sidste skoledag 
 Sagsfremstilling vedr. Fodboldlinjen 

Randers, der skal behandles politisk før 
sommerferien 

 RU-medarbejdere i Jobbanken under 

COVID-19 
 Droneflyvning 
 Omlægning af SSP-indsatsen for 6. 

klasserne – Byrådsbeslutning af 2. marts 
 Sag vedr. Ungerådet til politisk behandling 

Drøftelse af:  
 

 Genåbningen af Randers Ungdomsskoles 

Heltidsundervisning 
 Genåbningens fase 2, hvor klubber er 

nævnt, som er en del af ungdomsskolens 

virksomhed 
 Udmeldingen fra Ungdomsskoleforeningen 
 Vi afventer udsendelsen af retningslinjer og 

vejledninger vedr. fase 2 
 Ønsket om aktiviteter og undervisning i 

løbet af sommerferien. 

 

 
5. Eventuelt 

 

 
Næste møde ønskes afholdt i Fårup, hvor 
ungdomsskoleklubben er flyttet ind på skolen. 
 

 
6. Kommende møder. 

 
Kommende møder i 2020: 
 
Tirsdag den 12.5.2020 – Dronningborg Allé 1, 
8930, Randers NØ eller Google-meet. 



 

 

 
Onsdag den 19.08.2020 – Fårup Skole 
 
Onsdag den 07.10.2020 –  
 
Tirsdag den 01.12.2020 -  
 
 

 


