
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Bestyrelsesmøde – resumé. 

 

 

Tidspunkt: 

 

 

Tirsdag den 14. april, 2021, kl. 17.00-19.00. 

 

Sted: 

 
Google Meet – link kommer senere 
 

 

Referent: 

 

 

Steffen Reng Andersen 

 

Fremmødte: 

 

 

Karin, Rikke, Lisbeth, Ole, Jan G., Jan L., Michael, Nikolej, 

Steffen L. 

 

 

 

1. Godkendelse af referat fra 
mødet den 

 

 

Beslutningsreferat af 9.2.2021 - godkendt 

 
2. Gensidig orientering 

 

Siden sidst i RU - RU under COVID-19 

 Folkeskolerne ”kører” med vandtætte 
skodder mellem klasser og årgange 

 Derfor er blandt andet valgfag aflyst 
 RU genåbner i et tæt samarbejde med 

skolechef, corona-eksperterne, 
medarbejdere, skoler og brugere 

 RU har gang i Fodboldlinjen, dog kun 
enkelt-klasser til træning 

 RU har virtuelle undervisningshold i gang, 
blandt andet skrivehold. 

 Kaosambassaden genåbner med 
tidsbooking og coronapas 

 Vi har færdiggjort et knallerthold, der 

manglede køreprøven.  
 Heltidsundervisningen er fortsat i gang, og 

der er blandt andet online-undervisning 

Meddelelser vedrørende mødet til: steffen.andersen@randers.dk eller mobil 25 58 28 26 
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 En forældre giver udtryk for, at online-
undervisningen er god, og spørger til, 
hvorvidt vi har planer om at fortsætte med 
dette? Vi fortsætter med dette skoleåret ud, 
og indsamler erfaringer fra lærere, forældre 
og elever, samt viden fra andre. Dette 
bliver en del af næste skoleårs 
planlægning. 

 Vi er opmærksomme på trivsel, og har 

elever der bliver efter skoletid sammen 
med lærere til snak og aktiviteter. 

 Udeundervisning i fritids-regi er under 

planlægning, efter rådgivning fra corona- 
ekspertisen, grundet de forholdsvis høje 

smittetal i Randers. 

 

 
3. Projekter i RU 

 

Finn Sørensen, der er projektansvarlig for ovenstående, 

deltog på mødet, dels for at give en indføring i de nævnte 

projekter, dels for at fortælle om Milife-konceptet, og 

perspektivere erfaringerne med Milife. 

 

Ungdomsskolen har fået midler i seneste budget-forlig til 

Projekt RUN, der tidligere var finansieret af fondsmidler fra 

Poul Due Jensens Fond. 

 

Vi stillede under dette punkt skarpt på nogle af 

ungdomsskolens projekter: 

 

 RUN – et inklusionsprojekt, hvor en del af 

dagligdagen er Milife-undervisning 
- Ungegruppen er 16-23-årige, der er 

karakteriseret ved angst, svigt, isolation, 

ensomhed, lavt selvværd, mistet troen 
på sig selv og tilliden til andre, ingen 

fremtidsperspektiver. 
- 72% af de unge i RUN er kommet i 

arbejde eller i gang med uddannelse. 

- Der er ekstern evaluator tilknyttet, og 
der kommer en evalueringsrapport i 
efteråret,2021. 
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 TOT – Talents Of Tomorrow 

- 7 hold med 136 visiterede unge, der alle 
skal hjælpes til et fritidsjob 

- 84% af de deltagende unge har fået 
fritidsjob 

- Også her er Milife-undervisningen en 
del af tilbuddet. Der er positive 
evalueringer fra unge, erhvervslivet og 

aktører i forhold til indholdet. 
- Der kommer en slutrapport med 

effektmålinger og evidens-opsamling. 

 

 Milife-pilot-projektet på Fårup Skole 

- Alle 7.-9. klasser på skolen deltager i 

Milife-undervisning med det formål, at 
flere vurderes uddannelsesparate 

- Projektet i Fårup forlænges grundet 

corona 
- Evidens og dokumentation opsamles 

via evalueringer fra elever, forældre og 

lærere. Dels på Fårup Skole, dels på 
deltagende folkeskoler 

- Pt. har vi haft 4000+ elever igennem 

 Perspektivering 
- Milife som obligatorisk fag for alle 

overbygningselever 

- Milife Akademi, hvor RU uddanner 
undervisere/lærere i Randers Kommune 
til at undervise i skolerne 

- Milife som et tilbud til eleverne på 
mellemtrinnet 

 Oplæggene blev taget til efterretning af 

bestyrelsen 
 

 
4. Fodboldlinjen Randers 

 

 
På det seneste bestyrelsesmøde var der ligeledes 
orientering om budget-midler til driften af 
Fodboldlinjen Randers. Endvidere var der et 
spørgsmål om, hvorvidt konceptet bag 
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fodboldlinjen kunne bringes i spil til udvikling af 
andre linjer.  
Denne bold blev samlet op med deltagelse af 
John Witting, der lavede et ”indlæg” om dette. 
Endvidere fortalte John om seneste nye ”skud” på 
indholdsdelen fra fodboldlinjen. 
 
Vi (Randers Kommune(ungdomsskolen) og 
Tradium) har udviklet et koncept – Diplom 
Danmark – der var vedhæftet dagsorden sammen 
med et udkast til et diplom.  
Konceptet har været kvalificeret i 5 
”fokusgrupper”: Dronningborg Boldklub, Randers 
Cimbria, RGF, Dansk Boldspil- Union (DBU) og 
Danmarks Idræts Forbund(DIF). 
Alle har meldt positivt tilbage i forhold til idéen, 
konceptet og anvendelighed/relevans – de støtter 
tiltaget. 
 
Det handler kort fortalt om at (ud)danne nogle 
unge, og gøre flere unge foreningsaktive. 

 
Opsamling: 

- Bestyrelsen blev orienteret om 
Fodboldlinjens aktiviteter og planer 

- Konceptet for Fodboldlinjen, der er et 

valgfag, kan overføres til andre fag. 
- Konceptet kan findes på 

ungdomsskolens hjemmeside 
- Hermed kan andre linjer etableres i 

samarbejde med skoler 

- Pt. er RGF i gang med at beskrive et 
gymnastik-tilbud 

- Diplom Danmark-konceptet er i gang 

med at blive sat op grafisk, og kommer 

på DIF´s portal til alle deres forbund 
- Fodbold-delen i konceptet kan udskiftes 

med andre idrætsgrene, men også med 
mange andre tilbud end idrætslige 

 
Oplægget blev taget til efterretning af bestyrelsen. 
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5. Eventuelt 

 

 
 

 
6. Kommende møder. 

 
Kommende møder i 2021:  
 

 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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