
 
 

 
 

Velkommen 

 
Du sidder nu med Ungdomsskolens guide for undervisere i 
undervisning og læring. Vi håber, at du ved gennemlæsningen af 
denne får forståelse og indsigt i en spændende og anderledes 
skoleform.  
 
Guiden kan hjælpe dig til at handle fornuftigt i de pædagogiske og administrative 
arbejdsgange der er i en anderledes undervisnings- og organisationsform som 
Ungdomsskolens. 
 
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at rette henvendelse. 
 
 
Med håbet om et godt samarbejde 
 
Peter Larsen      
Afdelingsleder     
Tlf.: 20 21 82 40     
Mail: peter.larsen@randers.dk    
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Om Randers Ungdomsskole (RU) 

Ungdomsskolens formål 
 
I § 1 i ungdomsskoleloven står følgende: 
 
”Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og 
uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og 
bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne 
til aktiv medvirken i et demokratisk samfund”. 
 

Målsætning 
 
Randers Ungdomsskole er et udviklende ungdomsmiljø, som gennem gensidig respekt 
bygger på unges idéer, interesser og behov. 
 

Værdier 
 
Randers Ungdomsskole bygger på følgende tre værdier; Troværdighed, Involvering & 
Originalitet. 

 

Undervisning og læring 
Undervisning og læring i Randers Ungdomsskole er et sted for dannelse, hvor engagerede 
undervisere støtter den unges personlige udvikling. Dette i et læringsmiljø, hvor involvering 
og kvalificeret selvbestemmelse giver kompetencer til et sundt og aktivt fritidsliv. 
 
Undervisning og læring i Randers Ungdomsskole er for alle og giver mulighed for at knytte 
venskaber på tværs af køn, etnicitet og sociale baggrunde. Vi vægter, at de unge mødes i 
trygge rammer, hvor de får mulighed for at lære, afprøve og udvikle deres kreative 
kompetencer samt efterprøve lyst og evner i forhold til de erhvervsfaglige uddannelser.  

 

 

 

Strategisætninger. 
Hvordan bruges strategisætningerne i Undervisning og læring. 
 
Strategisætning 1: 
De unge tilegner sig viden og indsigt gennem mødet med en mangfoldighed af 
rollemodeller, og et bredt udbud af faglige, personlige og sociale aktiviteter, kendetegnet 
ved (både) uformel og formel læring. 
 
Hvorfor: Ungdomsskolen er et supplement til den almindelige undervisning og bidrager 
med særlige kompetencer. F.eks. i Kunst 
Hvordan: Spændende og vedkommende undervisning på masser af hold. Vi har hvert år 
ca.300 hold 
Hvad: En helhedsorienteret, alternativ og meningsfuld undervisning der bidrager til den 
unges udvikling. F.eks. på Vildmarkshold 

https://www.google.dk/url?sa=i&url=https://forsk.dk/arrangorprofiler/randers-kommune&psig=AOvVaw3dYD1K2u0UdUv55EG62c2v&ust=1588314588076000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNC0sIjDj-kCFQAAAAAdAAAAABAP


 
 

 
 

 
Strategisætning 2: 
De unge lærer at tage ansvar og forholde sig til forskellighed, 
pligter og rettigheder og navigere med tolerance og respekt i 
det samfund, de er en del af.  
 
Hvorfor: De unge deltager på et hold, hvor alle er vigtige. F.eks. 
på Bandhold. 
Hvordan: De unge har alle en aktiv opgave på holdet. F.eks. . på Tøsehold 
Hvad: Konkrete ansvarsopgaver gør den enkelte nødvendig på holdet. F.eks. på 
Fodboldlinjen 
 
Strategisætning 3: 
De unge oplever muligheder, udvikler mod og forfølger deres drømme, med afsæt i 
fællesskaber, der styrker deres faglige, personlige og sociale kompetencer. 
 
Hvorfor: De unges ejerskab for aktiviteten fremmer forståelsen. F.eks. på Motorhold. 
Hvordan: Aktiv deltagelse i aktiviteten giver sammenhæng. F.eks. på Boldspilshold 
Hvad: Personlig udvikling igennem aktiviteter hjælper de unge til at turde. F.eks. på 
Dramahold. 
 
Strategisætning 4: 
De unge oplever medindflydelse gennem inddragelse og demokratiske processer, 
for derigennem at lære at dialog, argumentationer og kompromisser er vigtige redskaber 
og kompetencer i et demokratisk samfund. 
 
Hvorfor: De unge kan se at personlige redskaber skal bruges. F.eks. på Studieture. 
Hvordan: De unge får forståelse for hvordan personlige redskaber bruges. F.eks. i  MPU 
Hvad: Forskellige redskaber tilegnes og bruges fremadrettet i forskellige situationer. F.eks. 
i Milife-undervisning. 
   

RUs Bestyrelse 
 

Mathias Jakobsen - elevrepræsentant 
Lærke Buus - elevrepræsentant 
Jan Leth – repræsentant fra det politiske 
Steffen Ludvigsen– repræsentant for erhverv Randers(Formand) 
Jan Guldmann – organisationsrepræsentant 

Rikke Malene Bilgrau forældrerepræsentant 

Thomas Houmann - forældrerepræsentant 

Jakob Kjær Kristensen - forældrerepræsentant 
Ole Gynther Sørensen – medarbejderrepræsentant (Fritidsmiljøer) 
Alex Stæhr Pedersen – medarbejderrepræsentant (HU) 
Lisbeth Nielsen– medarbejderrepræsentant (Fritidsundervisning) 
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RUs Ledelse 
 
 
Ungdomsskoleleder  Steffen R. Andersen 25582826 
Afdelingsleder TO   Finn Sørensen 22509081 
Afdelingsleder KLUB   Henrik Bille  51488277 
Afdelingsleder HU          Claus Røjkjær 29211798 
Afdelingsleder HU  Nikolaj Høegh Skjøde 29449110 
Afdelingsleder Undervisning Peter Larsen  20218240 
 
 

RUs sekretariat 
 
Marianne Koch  89154606 
Mirela Basic  89154605  
Berit S. Mogensen:  89154604 
 

Kontaktinformation 
 
Adresse Dronningborg alle´ 1 8930 Randers NØ 
Telefon   8915 4600 
Mail   ungdomsskolen@randers.dk 
Hjemmeside  www.randersungdomsskole.dk 
EAN   5798004314258 
SE/CVR         29189668 
Bank   Nordea, Regnr.: 2212 – Kontonummer: 5908764988 
Mobilepaynummer  758343 
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Undervisning og læring organisation.

 

Praktisk ABC 

Afdelingslederen 
 
Afdelingslederen har over for medarbejderne bl.a. følgende funktioner:  
 

 støtte og vejlede, så den enkelte medarbejder føler tryghed i arbejdet  

 at drøfte undervisningsforløbet sæsonen igennem 

 at besøge holdene 

 at samarbejde omkring elever med særlige problemer 

 at give råd og vejledning ved indkøb 

 at evaluere undervisningsforløbet 
 

Alkohol- og misbrugspolitik 
 
Ungdomsskolens personale må ikke nyde alkohol i arbejdstiden. 

økonomi Lara/IST APP Hjemmeside løn ansættelser udvikling forældre PR brochure folkemøde

lokaler forankring kontakt jobopslag madpolitik målsætte event aktiviteter sparring årsplan kalendere

møder info pædagogikhold vision mission tilsyn besøg billeder dead line lovgivning

præsentation intro x x x x x x OPUS kørsel prisme

salg rådgivning x Blicher Nørrevang Tirsdalen Vestervang Rds. FriskoleNEMmøkonomibørneattest retningslinjer

indkøb vejledning x Favrskov Usk. MED AMO Bestyr Usk.omkringRds. Bib. pension politikker

jura nyhedsbrev x Rds.Statsskole Milife KLUB UU HF/VUC Tradium feriepenge projekter

lu attestering Rismølle SSP Drama Mad TeambuildingBrand Langå gæstelærer MM

ungdomskolefor.MUS Fårup Ski Studieture Musik Motor Street Munkholm logo RUN

datalytic 10.klasse Korshøj Science Outdoor Afdelingsleder Kunst MPU Hornbæk diæter FGU

kurser twitter RR E-sport Sport Sprog IT MTB Nyholmsvej budget valgfag

kommunikationSoMe Forb. BMX Håndværk Jagt 6ambaer Dans Assentoft alkohol møder

statestik instagram x RFC 1.hjælp Knallert SpecialUV FodboldlinjeEUD10 rygning holdbeskrivelse

skolesek. FB x Tørring HU Adm. Grejbank Paderup Rds. special mobning ulykker

skoleledelser overnatning x Mellerup La cour Lilleskolen Romalt fri Grønhøj x 4mat trivsel

uuvejledere åbne skole x x x x x x x sejlads opsigelser

sundhedshus aftalemål Falck Beredskab Politi x Eksamen Prøver TOT chikane sygdom

beredskab udtalelser beviser evaluering alarmer nøgler jobcenter klapjob flexjob barsel fravær

helhedsplan nordbysek. romalt ejendomsserviceAPV forsikring erstatning usk-dag ferieaktivitetgaver medarbejderarr.

Afd.leder Undervisning LokaliteterInterne Opgaver

https://www.google.dk/url?sa=i&url=https://forsk.dk/arrangorprofiler/randers-kommune&psig=AOvVaw3dYD1K2u0UdUv55EG62c2v&ust=1588314588076000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNC0sIjDj-kCFQAAAAAdAAAAABAP


 
 

 
 

 

Ansættelse 
 
Når du ansættes i Randers ungdomsskole skal du udfylde 
følgende blanketter; ansættelsesoplysninger, tavshedserklæring, 
børneattest, straffeattest, kørekortattest samt pensionserklæring. 
Når du ansættes i RU, skal du beslutte, hvorvidt du vil 
timelønsansættes eller månedslønsansættes.  
 
 

Billeder 
 
Billeder fra holdets aktiviteter og undervisning modtages gerne. Afleveres til afdelingsleder 
eller kontaktperson via mail. (Se retningslinjer for billeder på hjemmesiden 
www.randersungdomsskole.dk) 
 

Bortvisning 
 
Som underviser kan du bortvise en elev fra undervisning, hvis denne ikke følger de 
opstillede retningslinjer og regler. Hvis en elev bortvises, gives der altid besked til ledelsen 
og forældrene. 
 

Busser 
 
Ungdomsskolens 8 personers busser står til fri afbenyttelse af hold, der har brug for 
transport til kortere ture. Ved anvendelse af busserne til kørsel i udlandet skal udgiften 
indregnes i budgettet for elevbetalingen. De første 100 km koster ikke noget, herefter 
kilometerbetaling. Alm. kørekort er gyldig til kørsel dog kræves der et køreteknisk kursus 
som afholdes i ungdomsskole regí. Udlevering af nøgler og kørebog aftales i god tid med 
Grejbanken. Busserne afleveres i rengjort stand. Ungdomsskolen dækker ikke eventuelle 
P-afgifter og fartbøder. 
Der må ikke køres med elever i egen privatbil. 
  
 

Elevbetaling 
 
Indbetalinger kan ske via hjemmesiden ved brug af dankort/visa kort / MasterCard. Har 
man ikke dankort, kan der laves en overførsel til kommunens konto.  
Registreringsnummer og kontonummer: 2212, 59 08 76 49 88.  
Mobilepay kan bruges. 758343. 
Vigtigt at referencefeltet udfyldes og sekretariatet informeres. 
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Evaluering 
 
Når et hold er afsluttet kan der gennemføres en evaluering af holdet. Afdelingslederen er 
behjælpelige med skema eller hjælp til afvikling. 
 

Facebook og andre sociale medier 
 
Randers Ungdomsskole har deres egen side på Facebook, hvor nyheder om 
ungdomsskolens aktiviteter bliver bragt. Vi modtager gerne bidrag i form af tekst og 
billeder til siden. Herudover er der oprettet diverse grupper der primært vedrører enkelte 
hold. Kontakt os for spørgsmål og guidning inden oprettelse.  
 
Randers Ungdomsskole henstiller til, at man nøje overvejer sin online profil, og at man 
skiller det private fra det professionelle. 
 

Forsikring 
 

Medarbejdere i ungdomsskolen er forsikret gennem Randers Kommunes 

arbejdsskadeforsikring. På ture i udlandet har Ungdomsskolen en ulykkesforsikring for 

medarbejdere. Forsikringskort til at medbringe på rejsen kan downloades til din 

smartphone via Google Play til Android og via AppStore til Apple. 

Skriv i søgefeltet: Gouda 

Vælg: Gouda Gjensidige Forsikring - ÅBN 

Indtast: 

Navn: Randers Kommune 

Policenummer: Policenummer: DK-30701468 

Telefon: Din telefons mobilnummer eller blank 

Forsikring: Erhvervsrejseforsikring 

Ophørsdato: skal ikke udfyldes 

Du vil herefter, når du åbner app'en på din telefon finde oplysninger om policenummer og 

alarmtelefonnummer til Gouda. Goudas alarmcentral skal altid kontaktes ved 

hospitalsindlæggelse eller ved behov for akut hjælp.  

 

Ved alle rejser medbringes et gyldigt Blå EU-sygesikringskort (vilkår i policen).  
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Rejseforsikring gældende fra 1. januar 2022. Ændrede 

dækninger i rejseforsikringen fremgår nedenfor. Med de nye 

ændringer medfølger der blandt andet covid-19-dækning.  

Se mere på hjemmesiden. 
 
Der er ikke tegnet forsikring på medarbejdernes private ejendele. Eleverne i RU er ikke  
dækket af en ulykkesforsikring. 
 

Forældreunderskift  
 
Deltagelse på ungdomsskolehold hvor risikobetonede aktiviteter kan finde sted kræver 
forældreunderskrift. Det samme gælder for overnatningsarrangementer. Blanket findes på 
hjemmesiden.  

 
 

Førstehjælp 
 
Ungdomsskolen tilbyder alle medarbejdere et førstehjælpskursus.   
 

Grejbanken 
 
Grejbanken ligger på Nyholmsvej 12, 8930 Randers NØ og her udlånes og reserveres 
RUs udstyr. Det er ligeledes Grejbanken, der administrerer Romalt Bakker, hvor RU har 
klatretårn, forhindringsbane, BMX bane, shelters samt fodbold- og beachvolleybaner. Se 
mere på hjemmesiden www.grejbanken.randers.dk, hvor du kan indhente inspiration til 
aktiviteter.  
 

 

Hjemmeside og APP 
 
Ungdomsskolen har en hjemmeside, der er opdateret med holdtilbud, billeder og andre 
nyheder. Adressen er www.randersungdomsskole.dk. Du er meget velkommen til at yde et 
bidrag i form af beretninger fra dit hold. På ungdomsskoleAPPen kan elever også se hold 
og tilmelde sig. 
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Holdbeskrivelse 
 
Når et ungdomsskolehold etableres skal der udarbejdes en holdbeskrivelse. Denne laves 
gerne i samarbejde med de unge på holdet og skal indeholde; Hvorfor skal det læres? - 
Hvad skal læres?- Hvordan skal det læres? og Hvordan kan det bruges? Samt budget og 
datoplan. Holdbeskrivelsen skal godkendes af afdelingslederen  
som vurderer undervisningen. Denne bruges ligeledes som lønindberetning. 
 

Indkøb af materialer 
 
Indkøbsaftaler med Randers kommune og leverandørerne skal overholdes. Forhør dig på 
ungdomsskolens kontor, om der er indkøbsaftaler for dit fagområde. Ved køb skal du 
oplyse følgende: EAN-nummer, personreference og arbejdsgiveroplysninger. 

 

Kontaktpersoner  
 
Der er på enkelte skoler tilknyttet kontaktpersoner, hvis opgave er, at være 
fritidsundervisernes samarbejdspartner. 
Der er kontaktpersoner/koordinatorer på følgende skoler:  
 
Assentoft – Munkholm-Tirsdalen –Munkholmskolen- 
Randers Real skole – Forberedelsen-Vestervang 
Grønhøj – Hornbæk – Blicher - Langå 
 

Kopiering 
 
Ungdomsskolens kopimaskiner kan benyttes efter behov. På Kaosambassaden findes en 
særlig kopimaskine til særlige behov. 
 

Kurser 
 
Køreteknisk kursus: 
Skal tages af alle medarbejdere, der ønsker at anvende RUs køretøjer til elevbefordring. 
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Faglige kurser: 
 
Forskellige interessenter tilbyder forskellige kurser til 
ungdomsskolemedarbejdere og andre. I det omfang, at det er 
relevant og økonomisk forsvarligt, vil ungdomsskolen gerne yde 
et bidrag til kurset.  
 

Lokaler 
 
Undervisning kan foregå i kommunale bygninger. Reservation af disse aftales med 
afdelingsleder eller kontaktperson. Efter brug rengøres lokalet og dette låses ved 
undervisningens ophør.  

 

Lukning af hold 
 
Et hold lukkes efter aftale, ved dalende elevtilslutning eller ved at andre forhold omkring 
holdet ændrer sig. 

 

Løn 
 
Aflønning for månedslønnede aftales med afdelingslederen.Medarbejdere aflønnes efter 
”Overenskomst for lærere m. fl. i ungdomsskolen”.  
Timelønnede undervisere aflønnes med undervisningsenheder. 
En undervisningsenhed er sat sammen lønmæssigt af ¼ times pausetimebetaling og ¾ 
times undervisningstimerbetaling. 
Pausetimeløn er ca. 200 kr./time og undervisningstimer er ca. 364 kr./time 
Det giver en klokketimeløn på ca. 324 kr./time. 
Forberedelsestiden vurderes vejledende af afdelingslederen indregnet i 
undervisningstimelønnen. 
Oftest er omregningsfaktoren 1,8.  
Det betyder at der er 48 min. til forberedelse for hver 60 min der undervises.  
Ved mødevirksomhed aflønnes med Arbejdstimer som er samme sats som pausetimer. 
Arbejdstimer udbetales til planlagt samvær med eleverne, typisk på ture, i pauser mv. Der 
udbetales højst 10 arbejdstimer i døgnet i maks. 7 døgn. På studieture udbetales diæter. 
 
 

Mødeliste 
 
Mødelisten er holdets dagbog og kan hentes hos sekretariatet. Mødelisten afleveres 
underskrevet efter sidste undervisningsgang til kontaktperson eller afdelingsleder.  
 

 

Mobning 
 
Randers Ungdomsskoles ledere og medarbejdere ønsker at sætte fokus på trivsel for at 
fremme ”Den gode arbejdsplads” i ungdomsskolen. Derfor tolererer Randers 
Ungdomsskoles ledere og medarbejdere ikke mobning, og indsatsen er et fælles ansvar. 
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Der er i 2017 udarbejdet en antimobbestrategi , som findes på 
hjemmesiden 
 

Nyholmsvej 12 
 
Randers Ungdomsskole har egne lokaler med plads til Grejbank, 
undervisningslokaler, mødelokaler, arrangementslokaler, café 
mm.  

Nøgler 
 
Alle medarbejdere kan få udleveret nødvendige nøgler eller adgangskoder. Nøgler eller 
adgangskort afleveres igen, når du ikke længere har et ansættelsesforhold i 
ungdomsskolen. 
  

PR arbejde 
 
Gør gerne reklame for dine aktiviteter og dit hold. Inddrag evt. forældre, foreninger, private 
virksomheder samt medierne. Koordiner dette med din afdelingsleder. Husk altid 
ungdomsskolens logo.  
 

Rejser og ture 
 
På rejser og turer deltager som hovedregel 1 medarbejder pr. 12-14 elever. Dog altid 2 
undervisere. Rejser og turer, er deltagerfinansieret. Ungdomsskolen betaler 
medarbejdernes andel samt diæter. Der er udarbejdet principper for studieture. 
I forbindelse med udgifter udstyres medarbejder med et Mastercard/firstcard, som bruges 
på turen. Når 1.card benyttes skal I huske kvittering/bilag. 
Laves der kontanthævning skal der laves særskilt regnskab for det hævede kontantbeløb. 
 
 

Rygning, alkohol og euforiserende stoffer 
 
Randers Ungdomsskole følger Randers Kommunes politikker på ovennævnte områder.  
Randers Kommunes byråd har den 17. september 2018 vedtaget en ny rygepolitik efter 
forslag fra MED Hovedudvalget. Det indebærer, at Randers Kommune er en røgfri 
arbejdsplads. Rygepolitikken træder i kraft den 1. januar 2019.  
 
 

 Randers Kommune nu er en røgfri arbejdsplads. 

 Der må ikke ryges på Randers Kommunes matrikler. 

 Der må ikke ryges i Randers Kommunes uniformer/beklædning. 

 De medarbejdere, der har arbejdsgiverbetalte pauser, må ikke ryge i pausen. 

 Det er ikke tilladt at flekse ud for at ryge.  

 Hvis en medarbejder overtræder rygepolitikken, vil det altid være en konkret, 

individuel vurdering, hvordan overtrædelse af rygeforbuddet skal sanktioneres. Du 

kan som leder tage kontakt til personalejuridisk team og få råd og vejledning, hvis 

en medarbejder overtræder rygepolitikken.  
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 Hvis du ønsker at udforme lokale retningslinjer, kan du i 

tvivlstilfælde rette henvendelse til personalejuridisk team 

med henblik på sparring.  

 Særlige indretninger til rygere (eksempelvis kummer og 

rygepladser) skal fjernes eller indrettes til andre formål.  

Her kan du læse hele rygepolitikken eller som PDF-fil (se 
vedhæftede) 
 
Via nedenstående link finder du information om rygestoptilbud til de medarbejder, der 
måtte ønske at bruge anledningen til at blive helt røgfri. 
 

 Rygestoptilbud til borgere i Randers Kommune eller som PDF-fil (se vedhæftede) 

 Rygestoptilbud til medarbejdere bosat udenfor Randers Kommune eller som PDF-fil 

(se vedhæftede) 

 

SMS 
 
Der er mulighed for at afsende sms til holdets elever via medarbejderlogin på følgende 
website; https://lara.tabulex.net. Kode fås ved henvendelse til hovedkontoret.  

 
 

SSP 
 
SSP er en del af Randers Ungdomsskole. Kontakt SSP-konsulent Claus Hansen 
40867408. 
 

Sygdom 
 
Informer så tidligt som muligt afdelingslederen eller sekretariatet. De unge skal orienteres. 
 

Underretning 
 
Iagttager du hos en af dine elever en adfærd, der giver anledning til bekymring, skal du 
kontakte din afdelingsleder. Det er en vigtig del af vores arbejde idet vi i arbejdet med 
unge har en skærpet underretningspligt. 

 
 

https://www.google.dk/url?sa=i&url=https://forsk.dk/arrangorprofiler/randers-kommune&psig=AOvVaw3dYD1K2u0UdUv55EG62c2v&ust=1588314588076000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNC0sIjDj-kCFQAAAAAdAAAAABAP
https://broen.randers.dk/personale/politikker-og-aftaler/personalepolitik/rygepolitik/
https://broen.randers.dk/personale/politikker-og-aftaler/personalepolitik/rygepolitik/hjaelp-til-rygestop-i-randers-sundhedscenter/
https://broen.randers.dk/personale/politikker-og-aftaler/personalepolitik/rygepolitik/hjaelp-til-rygestop-i-andre-kommuner/
https://lara.tabulex.net/

