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1. Godkendelse af referat fra
mødet den

2. Gensidig orientering
Ledelse og medarbejdere
fortæller om ”RUSKoplevelser” siden sidst.

Resumé af mødet den 06.09.2017godkendt











Blandt andet processen vedr.
ledelsesudvikling i RU
SSP-udviklingsproces
Samarbejde m. Grundfos-fonden
Forespørgsel fra Fårup Skole om muligt
samarbejde om etablering af ungemiljø på
skolen.
KlubBjerregrav
Fodboldlinje-samarbejdet
FGU
Trygfonden og Fritidsvejlederprojekt
RU-statistik

René – viste smagsprøve på julekalenderfilmprojektet i Center for Fritidsmiljøer og Demokrati,
der blandt andet involverer unge i formidlingen af
RU-muligheder.
Lisbeth – fortalte om ”Historier på spil”- tilbuddet,
der denne gang var flyttet fra Underværket til
Nyholm. Der var færre deltagere.

3. Valg til bestyrelsen

En drøftelse i bestyrelsen vedr. ”valgforskydning”,
således der kan skabes kontinuitet i arbejdet.
Valgperioder:
 Forældrerepræsentanter er valgt for 2 år
 Medarbejderrepræsentanter for 2 år
 Elevrepræsentanter for 1 år.
Seneste valg afholdt i november, 2016.
Kan vi forskyde valget af forældrerepræsentanter?
Valg af elevrepræsentanter, hvordan og hvornår?

Drøftelser:
 I styrelsesvedtægten er det beskrevet, at
der skal være valg til RU-bestyrelsen
umiddelbart efter kommunalvalget: ” Valg til



ungdomsskole-bestyrelsen finder sted
snarest muligt efter hvert kommunalvalg.
Bestyrelsen fungerer indtil udgangen af
den måned, i hvilken nyvalg har fundet
sted.

RU afviklede valg af elev-, forældre-, og
medarbejderrepræsentanter ultimo 2016,
da valgperioden for 2 år var udløbet.
 Valgperioderne er over tid i praksis blevet
forskudte således, at RU ikke skifter alle 11
medlemmer på én gang hvert 4. år, og 8
medlemmer hvert 2. år.
 Dette skaber muligheden for kontinuitet i
bestyrelsesarbejdet, og at viden kan
bevares og deles.
Indstilling:
 RU-bestyrelsen vil gerne fortsætte med de
forskudte valgperioder, der er fremkommet
af praktisk årsager – værdien heraf er
beskrevet ovenfor.
 Ungdomsskolelederen undersøger i
forvaltningen.

4. RU-økonomi

Vi gennemgår den økonomiske status på RU,
samt vender lige kort nuværende viden om 2018budgettet.
Bestyrelsen godkendte den fremlagte økonomiske
status pr. 08.10.2017, der var udarbejdet med
udgangspunkt i Nemøkonomi.
Budgetforligt for 2018 indeholder for skolerne
en ”fritagelse” for rammebesparelsen på 1,12%.
Hvad betyder dette for RU?
Ungdomsskolelederen søger afklaring i
forvaltningen.

5. Kommende møder.

13. december på Laksetorvet.

Mødet afholdes kl. 17-19.

6. Eventuelt

Forældrerepræsentant – forespørgsel vedr.
ungdomsskolehold, jagttegn, og mulig oprettelse
af dette.
Elevrepræsentant – udfordringer med deling af
lokaler, kunstværker og aflåsning. Mulighed for
foto og fremkaldelse?
Ungdomsskolelederen følger op på ovenstående.

