
 

 

  
Bestyrelsesmøde – mandag den 12. september, 2016. 

 

Tidspunkt: Kl. 15.00 – 17.00 

Sted: Kaosambassaden, Stemannsgade 9B 

Referent: Finn Sørensen 

Fraværende: Ann Taul Andersen, Emil Svensson, Annika Illum, Mette Brask, Jan 
Guldmann, Peter Kann 

Til stede: Claus Røjkjær, Tomek Wason, René Berg Andersen, Daniel Busk,  
Jette Bødker, Karina Stensgaard, Steffen Andersen, Peter Larsen, 
Karl Johan Nielsen, Henrik Bille, Lisbeth Nielsen og Finn Sørensen  

 

 

1. Godkendelse af referat fra 

mødet den 7. juni 2016 

 

 

Referat fra mødet den 7.6. 2016. blev godkendt. 

Dagsordenen gennemgået af SAN som blev godkendt 

uden yderligere kommentarer.  

 

2. Gensidig orientering 

 

Ledelse og medarbejdere 

fortæller om ”RUSK-

oplevelser” 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! 

 

Herunder orientering om 

arbejdet med RU-centre. 

 

 

HBI – Deltaget i Kulturmødet på Mors – samarbejde 

Demokratistafetten 

 

Samarbejdet med Ungerådet – Randers i Randers 

Ugen – Turbinen + SFO en platform for de unge i 

Randers Ugen. 

 

CRØ – Startet i HU – mange elever – fokus på 

samarbejdet med forældrene – elevernes niveau 

testes.  

 

SAN – Nyt tilbud i HU-regi – Stenagergård er blevet til 

Projektskolen – Håndværk og Design, MPU, MILIFE, 

Dansk, Matematik, Engelsk, praktik og mange 

forskellige mindre fagkurser. 

 

SSP er nu lagt ind under Randers Ungdomsskole – 

ledelsesmæssigt forankret ved SAN –  

 

SAN og KJN har deltaget i Grøn Generation – 

bæredygtig ressourceniveau og på et socialt niveau – 

udforme en strategi ”Åben skole” i forvaltningsregi. 

 

SAN har i forvaltningsregi deltaget i et 

budgetorienteringsmøde 2020. 

 

PLA og FSØ har deltaget på en Temadag for sårbare 

unge i Randers Kommune. Torben Bugge og Ann 

Hermansen samler op og nedsætter en 

arbejdsgruppe. 



 

 

SAN – Projekt i hele Børn og Skoleforvaltning – fokus 

på procedure med fokus på sygefravær og trivsel.  

 

SAN – Ledergruppen planlægger besøg hos Grundfos 

for at snakke ledelse. 

 

SAN Turboforløb i Ungdomsskoleforeningen med 

forskellige modeller – ikke et udviklingsprojekt men et 

udrulningsprojekt. RU deltager ikke, da Randers 

kommune har gang i lignende projekt. 

 

KJN/PLA – På sidste MED-møde – Ture ud af huset – 

dokumentet ”Studieture ud af huset i Randers 

Ungdomsskole” blev omdelt, med den opfordring til at 

læse dokumentet til fælles orientering. 

 

SAN – Ledergruppen har siden sommeren forsøgt at 

genskrive Randers Ungdomsskole gennem en 

Centertankegang – set i relation til 

organisationsudvikling og præcisering af 

opgaveløsningen i Randers Ungdomsskole. 

De forskellige dokumenter sendes ud med referatet af 

dette bestyrelsesmøde. 

 

Kommentar fra CRØ – når SSP-arbejdet iscenesættes 

vil det være en god idé at tage det ind omkring 

bestyrelsen. 

 

 

3. Kommunikation i RU-regi 

 

Kommunikationsoplæg v. 

Tomek Wason – 

kommunikationsmedarbejder i 

RU. 

 

Oplægget, og de 

efterfølgende refleksioner i 

bestyrelsen, danner 

grundlaget for det videre 

arbejde.  

 

Ledelsen præsenterer på 

næstkommende 

bestyrelsesmøde en strategi, 

der indeholder 

 

Tomek orienterede om Kommunikationsoplæg 

 

Indsnævring af kernen – jo mere vi indsnævrer kernen, 

jo mere værdi får aktørerne uden for kernen. 

 

Indsnævre kernen betyder, at vi viser tydelighed 

indefra og vi får genkendelighed udadtil gennem 

ambassadører internt og eksternt samt præcisere 

brugen af sociale medier. 

 

Mere samspil med vores brugere – mere interaktion 

fra brugerne. 

 

SAN – nu går vi i gang med at beskrive handlings- og 

implementeringsplan for Kommunikation. 

 

 



 

 

indsatsområder, handleplan 

og implementering i RU-regi. 

 

Kommentarer. 

Opmærksom på alle interessenter omkring 

ungdomsskolevirksomheden.  

Fortæl de gode historier. 

Skab en platform for forældre med de gode historier – 

video – UT. 

 

Facebook bruges måske mere af de ”ældre” – Hvad 

med de andre sociale platforme?  

 

Opslag som nyhedsinformation.  

 

Som sådan er det ikke det enkelte sociale medier, 

men mere strategien, det etiske, det moralske og 

holdningen i forhold til de sociale medier. 

 

Måske inddrage de unge lidt mere i processen – om 

kommunikationsstartegien. 

 

Vi skal også huske at dokumentere vores 

ungdomsskolevirksomhed – kulturarven. 

 

 

4. Strategiplan 

Kort intro af SAN, hvorefter de 

enkelte kerneområder 

fremlægger status på arbejdet 

med indsatsområder. 

 

 

Ungdomsskolecenter for Undervisning og Læring 

PLA – Fritidsundervisningen – Samskabelse og 

Partnerskaber – gode relationer i forhold til folkeskolen 

– vi præsterer valgfag og understøttende undervisning 

– sundhed og motion. 

 

KJN – Gymnasier har henvendt sig for at lave noget 

nyt spændende og elitært om dansk og matematik – 

brandkadetter  

 

Ungdomsskolecenter for Fritidsmiljø og Demokrati 

HBI – orienterede om Fritidsmiljøerne og 

Demokratimodellen med en bærende oplevelses- og 

kulturplatform. 

 

Ungdomsskolecenter for Innovation og 

Kompetenceudvikling 

FSØ – fremlagde tankerne. Der henvises til det på 

mødet omdelte dokument. 

 

Kommentarer 

Bevæger vi os markant ud over målgruppen? 



 

 

Vi må overveje om dette skal være et punkt på næste 

bestyrelsesmøde i Randers Ungdomsskole. 

 

 

5. Økonomi 

Økonomisk status på 2016 

Budget 2017 – høringssvar 

 

 

 

SAN orienterede om en rammebesvarelse på 1.1% 

årligt de næste 4 år. Dokument blev delt rundt til 

orientering. Tallene angiver en samlet besvarelse over 

4 år. 

 

Der er udformet høringssvar fra MED-udvalget i 

Randers Ungdomsskole.  

Bestyrelsen skal tage stilling til om de også vil lave et 

høringssvar eller lave et fælles høringssvar med MED-

udvalget. 

 

Bestyrelsen anbefalede enstemmigt et fælles 

høringssvar fra bestyrelsen og MED-udvalget. 

 

 

6. Valg til RU-bestyrelsen 

 

Oplæg til handleplan for 

efterårsvalgte til RU-

bestyrelsen. 

 

 

SAN fremlagde en handleplan for valg til bestyrelsen i 

Randers Ungdomsskole. 

Der henvises til det på mødet udleverede valgforslag. 

 

Bestyrelsen godkendte og besluttede, at der skal være 

valg til ungdomsskolebestyrelsen 14. november 2016 

– kl. 15.00 – 19.00. 

 

 

7. Kommende møder. 

 

Fastsættelse af møder. 

 

 

Det blev besluttet at der afvikles bestyrelsesmøde 2. 

november 2016 – kl. 17.00 – 19.00 på Laksetorvet, 

som formodentlige bliver det sidste bestyrelsesmøde 

med den nuværende bestyrelse. 

 

Den 1. december 2016 – kl. 17.00 – 19.00 afvikles der 

bestyrelsesmøde på Tirsdalen med den nye 

sammensatte ungdomsskolebestyrelse på Tirsdalen. 

 

 

 

 

8. Eventuelt 

 

 

Intet at berette. 

 

Mødet sluttede kl. 17.02 – 2016 

 

Randers Ungdomsskole v/FSØ 


