Bestyrelsesmøde – Beslutningsreferat

Tidspunkt:

Tirsdag den 25. januar, 2022, kl. 17.00 - 19.00

Sted:

Google Meet: meet.google.com/nem-frsb-jnn

Referent:

Steffen Reng Andersen

Fremmødte:

Mathias, Rikke, Jacob, Thomas, Lisbeth, Ole, Alex, Jan L., Jan
G., Steffen L.

Meddelelser vedrørende mødet til: steffen.andersen@randers.dk eller mobil 25 58 28 26

1. Godkendelse af referat fra Beslutningsreferat af 30.11.2021 - godkendt
mødet den

2. Gensidig orientering

Vi fortæller om siden sidst i RU
RU-dagligdagen og corona:
Børne- og Undervisningsministeriet har gjort det
tydeligt, at alle ungdomsskolens tilbud er åbne for
alle unge i målgruppen, selvom især anbefalingen
om organisering i stamklasser eller i faste grupper
kan besværliggøre dette.
Fokus har været på de unges trivsel, og her har
man vurderet, at ungdomsskolen spiller en
væsentlig rolle. Vi er glade for at man ser
ungdomsskolen som en væsentlig aktør, der kan
medvirke til at fremme og understøtte unges trivsel.
Der opfordres til at man finder gode lokale
løsninger, ligesom det var tilfældet ifm. sidste
genåbning.

Vi har i Randers drøftet åbningen i forvaltningen og
skolelederkredsen i uge 1, og beslutningen var - vi
følger ministeriets udmelding, og de nationale
anbefalinger.
Det er ikke muligt at stille krav om test eller
coronapas for elever i ungdomsskolens tilbud, men
medarbejderne har coronapas.
Der er fokus på de sundhedsfaglige anbefalinger
om
test,
god
hygiejne
og
rengøring.
Medarbejderne testes 2 gange om ugen.
Ungdomsskolens tilbud er frivillige fritidsaktiviteter
- de unge tilmelder sig eller møder op – vi forstår,
hvis forældre beslutter at holde deres unge
mennesker hjemme – vi er i denne sammenhæng
sidestillet
med
idrætsforeningslivet.
Vores
undervisningshold
inddeles
i
grupper
–
knallertkørekort og 1.hjælp - så vidt muligt ud fra
skoletilhørsforhold. En god del af vores
klubvirksomhed er rykket uden for – vi er der hvor
de unge er i det fri -, og noget foregår indendørs.
En del af vores valgfag, der afvikles i samarbejde
med folkeskolerne, er startet op, mens opstarten
på andre er udskudt. Eksempelvis Fodboldlinjen.

3. RU-økonomi

Bestyrelsen drøfter:
 De fremsendte bilag vedrørende
ungdomsskolens bevilling for 2022, der er
ungdomsskolens bevillings- og
budgetmateriale fra forvaltningen
 Det fremlagte overordnede RUbudgetforslag for 2022, der er medsendt
som bilag.
Opsamling:
 Bestyrelsen blev orienteret om 2021forbrugsstatus i ungdomsskolen – dette

med udgangspunkt i analyserapporter fra
KMD.
 Rapporterne viser et 2021-forbrug på 98%,
dette inklusiv en overførsel på ca. 2% fra
2020.
 Årsresultatet 2021 kommer i begyndelsen
af februar, 2022
 Bestyrelsen godkendte det overordnede
RU-budget.

4. Ungemiljø i nord/vest

Vi har tidligere i bestyrelsen drøftet klubstrukturen
fra 2011, og et ungemiljø i nord/vest. Vi har
undersøgt muligheder for placering, blandt andet
anvendelse af Bakkevej 1.
Den nye formand for SkoleUddannelsesudvalget(SKU), Lise-Lotte Leervad
Larsen, har ønsket en sag på førstkommende
SKU-møde.
Sagen drejer sig om: ”Et forslag til et
ungdomsmiljø på Vestervang…”
Skoleforvaltningen har dermed fået et opdrag, og
skal komme med et forslag til ovenstående.
Vi drøfter etablering af ungemiljø i nord/vest.
Opsamling:
 Bestyrelsen har tidligere udtrykt ønske om
etablering af et ungemiljø i nordvest
 Bestyrelsen har tidligere ønsket at afsøge
lokale-mulighederne på Bakkevej 1.
Direktør for Børn- og Skole, Michael
Maaløe, drøftede sagen med direktøren for
området, og ungdomsskolen besigtigede
lokalerne på Bakkevej 1. Det blev aftalt, at
næste step er dels at kigge på
belægningsgraden hos de nuværende



5. Nyholmsvej 6

brugere af Bakkevej 1, dels en vurdering af
de to forskellige målgrupper samme sted.
Bestyrelsen støtter stadigvæk etableringen
af et ungemiljø i nordvest, også på
Vestervangsskolen.

Vi samler op på beslutningerne fra de seneste 2
bestyrelsesmøder, dels grundet 5 nye
medlemmer, dels som afsæt for drøftelse af
oplægget til den videre proces.
Fra bestyrelsesmødet den 5.10.2021:
Nyholmsvej 6 – der er netop kommet en
huslejestigning, der er ret stor, og gør lejen relativt
høj.
Bestyrelsen ønsker igangsætning af en proces,
der skal undersøge formalia i forhold til
mulighederne for et eventuelt køb.
Fra bestyrelsesmødet den 30.11.2021:
Bestyrelsen besluttede, at ungdomsskolelederen
arbejder videre med processen om et muligt køb.
Denne proces indeholder blandt andet en
visionsdel, afdækning af potentielle brugere, og
bred involvering i det videre arbejde.
Bestyrelsen drøfter oplægget til den videre
proces.
Opsamling:
 Finn Sørensen, der har det
ledelsesmæssige ansvar for Nyholm,
skitserede den videre proces
 ”Randers Ungdomsskole altid handler på
de gode idéer, og derfor iværksætter vi
aktuelt en visions- og involveringsproces
med projektnavnet: ”Next Level –

Nyholm”. Oplægget fremsendes til
bestyrelsen



6. Kommende møder

Bestyrelsen tiltrådte oplægget, og
fastholder beslutningen om at indstille til
køb af ejendommen Nyholmsvej 6.
Mathias, elevrepræsentant, tilbød at hjælpe
med at formidle til de unge.

Kommende møder i 2022:
Torsdag den 31.3.2022, kl. 17-19
Torsdag den 02.6.2022, kl. 17-19
Torsdag den 22.9.2022, kl. 17-19
Torsdag den 01.12.2022, kl. 17-19

