
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsesmøde – beslutningsreferat. 

 

 

Tidspunkt: 

 

 

Tirsdag den 9. februar, 2021, kl. 17.00-19.00. 

 

Sted: 

 
Google Meet – link kommer senere 
 

 

Referent: 

 

 

Steffen Reng Andersen 

 

Fremmødte: 

 

Gustav, Ole, Karina, Nikolaj, Jan G., Jan L., Steffen 

 

 

 

1. Godkendelse af referat fra 
mødet den 

 

 

Beslutningsreferat af 1.12.2020 - godkendt 

 
2. Gensidig orientering 

 

Siden sidst i RU 

- Herunder RU under COVID-19 
- HU er i fuld gang med fysisk fremmøde og 

online-undervisning 

- Meget andet er lukket ned, men der kører 
virtuelle undervisningshold i fritiden + valgfag 
og understøttende i samarbejde med skoler – 

også her virtuelt 
- Henvendelse fra Vestervangsskolen, 

herunder elevråd, skolebestyrelse, lærere og 

ledelse om muligheden for etablering af et 
ungemiljø 

 

 
3. SKU-mødet den 26.1.2021 

 

Meddelelser vedrørende mødet til: steffen.andersen@randers.dk eller mobil 25 58 28 26 
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Vi fulgte op på mødet i Skole- og 

Uddannelsesudvalget(SKU) den 26.01.21, hvor Randers 

Ungdomsskole var med i flere punkter: 

 

Flytning af 10.klasse 

 
Udvalget anmoder forvaltningen om at 
sagen genfremsættes i en revideret udgave 
med afsæt i en yderligere afdækning og 

kvalificering af både de fremlagte og andre 
forskellige muligheder. 

 

Forslag til rusmiddelforebyggende indsats i folkeskolen 

 

Forvaltningen indstiller til skole- og 
uddannelsesudvalget, 

1. at forslaget til undersøgelse af unges 
rusmiddeladfærd godkendes. 

2. at forslaget til rusmiddelforebyggende indsats i 
Randers' kommunale skolevæsen godkendes. 

1. Godkendt. 

2. Forkastet. 

Udvalget ønsker at afvente resultaterne af 
undersøgelsen, inden der træffes beslutning om 
dette. 

Indtil udvalget har taget stilling på ny, fortsætter 
rusmiddelindsatsen i den nuværende form. 

 
Udmøntning af budget 2021 vedr. Fodboldlinjen 

Forvaltningen indstiller til skole- og 

uddannelsesudvalget, 

1. at forslaget til udmøntning af 0,5 mio. kr. i 2021 og 
frem til fortsættelse af Fodboldlinjen godkendes. 

Bevillingen udgør et fast budget til Randers Ungdomsskole, 
der administrerer og udbyder Fodboldlinjen. 
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Udmøntning af budget 2021 vedr.: Projekt RUN 

 

Forvaltningen indstiller til skole og uddannelsesudvalget, 

1. at udmøntningen af budget 2021 vedrørende projekt 
RUN godkendes. I budgetforhandlingerne blev det 
besluttet at afsætte midler til en fortsættelse af 
RUN, som er et 2,5-årigt projekt finansieret af Poul 
Due Jensen Fonden, der udløber i 2021. RUN er 
organiseret under Randers Ungdomsskole. 

Der sigtes imod et løbende optag på 20-25 unge og 
indsatsen bliver forankret i forankret i Børn og Skole i en 
styregruppe med relevante interessenter - 
Myndighedscentrets Ungeteam, UU og Randers 
Ungdomsskole for at sikre et tværgående samarbejdet. 
Indsatsen udføres fortsat af Randers Ungdomsskole. 
Projektet evalueres i 2022. 

 

Dagsorden og referat fra SKU-mødet var vedhæftet som 

bilag. 

 

4.  
 

 

Vi drøftede RU-økonomien: 

 

 Regnskab 2020 
 Budget 2021 

 

Budget-materiale vedrørende 2021 fra forvaltningen var 

vedhæftet. 

 

Det overordnede RU-budget 2021-forslag, der er udarbejdet 

af ledergruppen, var vedhæftet. Forslaget har været drøftet i 

MED-udvalget uden anledning til ændringer. 

 

Der foreligger mere detaljerede budgetter for de enkelte 

afdelinger. 

 
Årsopgørelsen for 2020 blev drøftet. Vi har et plus på 
492.000kr. på driften, og en overførsel på 241.000kr. fra 
tidligere. 
Vi forventer øgede udgifter på elev-aktiviteter i 2021, blandt 
andet en kæmpe pukkel af 1.hjælps- og knallerthold skal 
afvikles, da vi har et efterslæb af udskudte hold. Herudover 
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forventes et forøget aktivitetsniveau generelt over året, samt 
et elevrådsønske fra Vestervangsskolen om etablering af et 
fritidsmiljø, som vi går positivt ind i. Dette tænkes overførslen 
anvendt til. 

 

 
5. Eventuelt 

 

 

 

 
6. Kommende møder. 

 
Kommende møder i 2021:  
 

 Tirsdag den 13.4.2021, kl. 17.00-19.00 – 
Klostervej 40 

 Tirsdag den 8.6.2021, kl. 17.00-19.00 

 Tirsdag den 7.09.2021, kl.17.00-19.00 

 Tirsdag den 30.11.2021, kl. 17.00-19.00 
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