
 

 

  
Beslutningsreferat – onsdag den 14. juni, 2017. 

 

Tidspunkt: Kl. 17.00 – 19.00 

 
Sted: 

 
Projektskolen, Stålvej 4, 8940, Randers SV. 
 

 
Referent: 

 
Steffen Reng Andersen 

 
Fraværende: 

 
René Berg Andersen, Jan Guldmann, Karina 
Steensgaard, Nikolaj S. Andersen 
 

 

 
1. Godkendelse af referat 

 

 
Godkendelse af referat fra mødet den 5.4. 2017. 
 
Referatet godkendt. 
 
Bemærkning fra elevrepræsentanter om, at de under 
punktet fortalte om elevønsker om et fremkalderrum til 
foto. 

 
2. Nyt fra RU 

 

 Nyt fra elever 

 Bordet rundt 
 
Orientering om besøget af Børn og Skoleudvalget den 
29.5.2017. 
 
Elevrepræsentanterne fortalte, at både elever på 
Nyholm og unge på Kaosambassaden ønsker sig et 
fremkalderlokale til foto. 
 
Lisbeth fortalte om et nyt tiltag fra Historier på spil, 
nemlig ”Glimt fra Randers”, der afvikles mandag den 
19. juni, i Tøjhushaven. Flyer delt rundt. 
 

 
3. Udviklingsplan for 

specialundervisningsområdet 

 
Byrådet har sendt Udviklingsplanen for 
specialundervisningsområdet i høring, og vi: 
 

 Drøfter medsendte udviklingsplan med henblik 
på at afgive høringssvar fra Randers 
Ungdomsskole 

 Udviklingsplanen er ligeledes til drøftelse på 
MED-udvalgsmøde. 

 
Bestyrelsen havde fået tilsendt MED-udvalgets udkast 
til et høringssvar, og ønskede med få tilføjelser at 
fremsende et fælles høringssvar. 



 

 

Steffen skrev tilføjelserne ind, og fremsender 
efterfølgende til MED og bestyrelse til endelig 
godkendelse. 
 

 
4. RU-økonomi 

 
Vi gennemgår en overordnet økonomistatus på 
Randers Ungdomsskole. 
 
Status udleveres på mødet, da økonomisystemet 
opdaterer efter den 8. juni, så får vi den mest friske 
rapport. 
 
Statusrapport blev fremlagt med afsæt i forbrug pr. 
31.5.2017. 
RU forventes at slutte 2017 i balance budgetmæssigt. 
Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med rapporten og 
prognose. 
 

 
5. Den ny forberedende 

grunduddannelse 

 
Vi drøfter regeringsudspillet vedr. Den ny 
forberedende grunduddannelse med fokus på Randers 
Ungdomsskoles muligheder. 
 
Du kan læse udspillet via nedenstående: 

http://uvm.dk/aktuelt/i-fokus/reform-af-de-
forberedende-tilbud 
 
Bestyrelsen drøftede det fremsendte materiale: ”Tro 
på dig selv – det gør vi”. 
RU byder sig til på enkeltopgaver, forløb og tilbud i 
samarbejdet om og med FGU. 
Synergi med de andre ungdomsskoler involveret 
i ”Randers-løsningen” søges. Her tænkes på Nord- og 
Syddjurs + Favrskov. 
 

 
6. SSP i Randers Kommune 

 

 
Vi samler op på SSP-oplægget fra sidste møde, og 
snakker om de videre perspektiver i Randers 
Ungdomsskole-regi 
 
Der blev udtrykt tilfredshed med oplægget fra Claus 
Hansen, og SSP er et komplekst område i kommune, 
hvor der er sket meget de seneste par år med diverse 
lokale og landsdækkende reformer og 
strukturændringer. 
Bestyrelsen bifaldt den skitserede udviklingsproces, 
der ønske igangsat i Randers Kommune med henblik 
på at styrke og udvikle på det eksisterende SSP-
samarbejde. 
 
 

http://uvm.dk/aktuelt/i-fokus/reform-af-de-forberedende-tilbud
http://uvm.dk/aktuelt/i-fokus/reform-af-de-forberedende-tilbud


 

 

 
7. Eventuelt 

 

 
Herunder kommende møder i efteråret, 2017. 
 
Nye møder aftalt: 
 
6.9.2017 på Nyholm, fra kl. 17-19. 
 
8.11.2017 på Kaosambassaden, fra kl. 17-19. 
 
13.12.2017 på Laksetorvet, fra kl. 17-19. 
 

 


