Bestyrelsesmøde – referat.
Tidspunkt:
Sted:
Referent:
Fraværende:

Mandag den 7.3.2016, fra kl. 17.00-19.00
Ungemiljøet, Nørrevangsskolen.
Steffen Reng Andersen
Ann T., Jan G., Karina S.

1. Godkendelse af referat fra
mødet den 3.12.2016

Referat fra 3.12.2015 - godkendt

2. Gensidig orientering

Jette:
 Innovationskonference – Mandag Morgen –
en meget fin Milife-stand.
VLI:
 SoL-afslutningskonference – ”Den åbne
skoles muligheder”. RU er med - Milife
 Klub-Havndal er lukket ned. Klub Fårup har
fået kortere åbningstid. Årsag –
ungefremmødet.
 Klub Ris er flyttet til Nyholm –
Fantasifabrikken
 LU-afskedsrep. – Marianne Koch er ansat
midlertidigt – det fungerer godt.
 Ungerådet er valgt – suppl. har fået
møderet, men ikke stemmeret. Rådet mødes
på Kaosambassaden
 Henrik J. er konstitueret skolechef frem til
1/3, 2017.
Emil:
 Past My Prsent har afviklet fjerde og sidste
del
Lisbeth:
 2 unge udgiver bog
 Ungdomsskolefestival den 12/3
 2 hold laver hemmelige historier på spil
Claus:
 Konstitueringen af Ru-leder giver virkninger
ned gennem systemet, hvor der ligeledes
arbejdes med konstitueringer – en tung
periode
Steffen:
 Forvaltningen har henvendt sig vedr. RU´s
mulige rolle i kommunale asyl og

Ledelse og medarbejdere
fortæller om ”RUSKoplevelser” siden sidst.
Hvad har vi hver især
oplevet i Den Kongeligt
Privilegerede danske
Ungdomsskole(DKPU)?
Her er der mulighed for at
komme langt og vidt
omkring!

flygtningeindsatser

3. Økonomi i RU



Politisk, og deraf følgende
forvaltningsforespørgsel, i forhold til valgfag
på overbygningsskoler. Hvor mange fag er
der tale om? Er de godkendt jf. procedure?
RU har leveret svar.



Regnskab 2015
RU kommer ud af regnskabsåret 2015 med
et minus på 72.075kr. Underskuddet er
fremkommet ved etablering af Ungemiljø
Nord, hvor ombygningsbudgettet til hele
skolen skred. RU har lagt ud, men har fået
underskuddet dækket af forvaltningen.

4. Kommunikationsstrategi



Budget 2016
Det udarbejdede budget2016 for RU blev
gennemgået + godkendt.



Drøftelse af strategi.
Bilag udsendes senere.
Det udleverede bilag blev drøftet, og
følgende blev besluttet:

5. Strategi for perioden efter
1.8.2016



Medarbejderne involveres via
interessegrupper



Ru-bestyrelsen har det på dagsordenen på
næste møde, som afholdes den 7.6.2016.



Vi får ekstern ”kvalitetssikring”
og ”udfordring” på det udarbejdede
materiale.



Drøftelse.
Bestyrelsen indstiller til forvaltningen, at der
IKKE arbejdes med en konstituering, men
derimod ansættelse af en ny RU-leder pr.

01/08.2016.
Ledelsen af RU videreformidler RUbestyrelsens indstilling.
De udleverede strategi-snack fra HU og FM
blev kort drøftet, og bestyrelsen
fik ”dokumentet” med hjem. Disse snacks
skal ses som en status på
strategiprocessens forløb frem til nu.

6. Eventuelt



René Berg Andersen foreslog et punkt til
kommende bestyrelsesmøde: ”De unges
rolle i RU-bestyrelsen –
forventningsafstemning”.



Kommende RU-bestyrelsesmøder
Onsdag den 14/9.2016 – Kaosambassaden
Torsdag den 1/12.2016 – Tirsdalen.



Husk de to arrangementer den 15. og 16.
marts, 2016 – ”Dygtige sammen” og ”Viden
om Canada”.

