
 

 

  
Bestyrelsesmøde – referat. 

 

Tidspunkt: Onsdag den 13. december, 2017, kl. 17.00-19.00. 

Sted: Laksetorvet, mødelokale C.2.25. Hovedindgangen 
kan bruges – ring på 25 58 28 26, hvis du ikke kan 
komme ind. 

Referent: Steffen Reng Andersen 

Fraværende: Ann, Karina, René, Pia, Heidi, Camilla 

 

Vi har bestilt en let anretning, der markerer afslutningen på bestyrelsesåret, samt 
afslutningen på bestyrelsesarbejdet for nogle medlemmer. 

 
1. Godkendelse af referat fra 

mødet den 
 

 
Beslutningsreferat af 08.11.2017 - opfølgning 

 
2. Gensidig orientering 

 

 
 Blandt andet udviklingsprocessen for 

specialundervisningsområdet i Randers 
Kommune – formål 

 Klub-Bjerregrav åbner igen i januar, 2018, 
efter vandskadeperioden. 

 Randers Kommunes juridiske afdeling har 
godkendt den nuværende forskydning if. 
bestyrelsens valgperioder (en pragmatisk 
løsning). Fremadrettet skal bestyrelsen 
udarbejde et justeringsforslag til 
vedtægtsændring, der skal godkendes i 
Byrådet, så vi har forskudte valgperioder, 
så risikoen for stort tab af viden undgås 
hvert 4. år. 

 Brugerråd for unge og medarbejdere 
etableres på Nyholm 

 Praktiske udfordringer vedr. kunsthold, 
lokaler, fotorum, jagthold er løst 

 Budget2018, og den varige 1% 
rammereduktion, i RU-regi. 

 I uge 50 var der inddragelse af 
netværksgrupperne if. SSP-
udviklingsprocessen. 

 FGU skal træde i kraft august, 2019. Primo 
2018 starter en forhandlings- og 
høringsfase m. konkretisering og 
omsætning til lov. 

 Lisbeth fortalte om sæsonafslutningen på 
historie på spil-holdet. 



 

 

 
3. Høringssvar 

 

 
Revision af styrelsesvedtægt for skolevæsenet i 
Randers Kommune. 
   
Børn og Skoleudvalget har udarbejdet et forslag til 
revision af styrelsesvedtægten af skolevæsenet i 
Randers Kommune. 27. november besluttes det, 
hvorvidt forslaget skal sendes i høring. 

 
Vi skal drøfte input til et høringssvar. Forslaget kan 
læses på nedenstående link. 

 

http://broen.randers.dk/organisation/dagsordner-
og-referater/alle-dagsordner-og-referater/ .  
 
Opsamling: 

 Forslaget til ændring af styrelsesvedtægten 
drøftet 

 Bestyrelsesformanden og næstformanden 
laver et fælles høringssvar fra RU. 

 

 
4. Økonomi i RU 

 

 
Økonomi i Randers Kommune, Randers model og 
RU 
 

 En orientering om forbrugsstatus i RU-regi. 
 
Opsamling: 

 Drøftelse af økonomistatus med 
udgangspunkt i systemerne Prisme og 
Nemøkonomi 

 Det er første hele år med Nemøkonomi 
 De to systemer ”siger” ikke det samme, 

men RU kommer ud med positive tal 

uanset. 
 

 
5. RU-seminar i januar 

 
Vi inviterer til RU-seminar i januar, og skal have: 

 Fastsat dato og tidsramme 
 Drøfte indhold på overordnet plan 

 
Opsamling: 

 24.1.2018, fra kl. 17.00-20.30 

 Nyholm, hvis ikke booket 

 RU-ledelsen blev bedt om at komme med 
et oplæg til dagen. 

http://broen.randers.dk/organisation/dagsordner-og-referater/alle-dagsordner-og-referater/
http://broen.randers.dk/organisation/dagsordner-og-referater/alle-dagsordner-og-referater/


 

 

 
6. Kommende møder. 

 
 Planlægning af kommende 

møder, hvor vi turnerer i RU-
regi 

 
Opsamling: 

 Onsdage i tidsrummet 17.00-
19.00 

 RU-ledelsen kommer med et 

forslag til en mødeplan, som 
så vidt muligt tager højde for 
vigtige datoer/uger i 
skolevæsenet i Randers. 

 

 
7. Eventuelt 

 

 

 


