
 

 

  
Bestyrelsesmøde – beslutningsreferat. 

 

Tidspunkt: Mandag den 14.9.2015, fra kl. 19.00-21.00 

Sted: Dronningborg Allé 1, 8930, Randers NØ. 

Referent: Steffen Reng Andersen 

Fraværende: René Berg Andersen, Ann Taul, Annika Illum, Jan 
Guldmann(suppleant, Peter Kann, mødte frem) 

 

 

1. Godkendelse af referat fra 
mødet den 9.6.2015 

 

 

Gennemgang af referatet fra 9.6.2015. 
Referatet blev godkendt at de tilstedeværende, 
som havde deltaget i mødet den 9.6.2015. 

 

 
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! 
 

 
Lisbeth: 

 Nævnte Erasmus+- stort udbytte for de 
unge, godt indhold og stærkt tiltag. 

 

 Bogudgivelsen og forfatterholdet er 
indstillet til en pris. 
 

 FU skal tænke i valgfag! Evaluering lavet 

sammen med PLA og KJN. Der er 
logistiske udfordringer på skolerne if. 
valgfag. 
 

Frederik: 

 Konsekvens Kulturfestival i Randers 
Ugen i samarbejde med Kulturhistorisk 

Museum – Past My Present 

Mette: 
 Havde mødt 8. klasser fra 

Rismølleskolen, som havde deltaget i 
Milife-undervisning. Det var en fantastisk 
oplevelse at høre de reflekterende unge 

– meget relevant. 
Claus: 

 HU har været bekymret for elevtallet, 

men der er kommet mange – vi er 
næsten fyldt op(pt. ca. 50). 

 

 Vi har ”i tiden” enkelte af vores elever og 
familier, der er meget komplicerede. 

 
 



 

 

 Vi har et godt navn hos vores 
samarbejdspartnere. 

VLI: 

 Vi har organisatorisk et fokus på 
samarbejde med folkeskoler om valgfag 
og understøttende undervisning. 

 
 Vi skal understøtte skolerne i deres 

opgaveløsning. 

 
 Milife supplerer skolerne i deres 

opgaveløsning if. personlige og sociale 
kompetencer, og bygger på – høj 

nytteeffekt. 
 

 Vi har gang i en del valgfag 
 

 FU og FM samarbejder om de nye 
RUSK-koordinatorer. 

SAN: 

 Milife, Grundfos-fonden, ekstern 
evaluator – QuestBack, bog 2 og kursus 

for undervisere – det kører. 

 

 
3. Strategiplan 

 
 Ledelsen konkretiserer RU-

strategiplanen, og vi skal et 
spadestik dybere 

 
 Drøftelse og kvalificering 

 

 
 RU går med PR & Synlighed og 

Samskabelse 
 

 FU går med indsatsområdet 
Partnerskaber 

 
 FM går med indsatsområdet 

Demokratiprocesser 
 

 HU går med indsatsområdet Dannelse 
og mangfoldighed 

 
Driftsområderne er løbende temaer på 
ledergruppemøder.  

Medarbejderne involveres i ”måden” at gå med 
opgaven på, samt målsætninger og milepæle. 
 

 
4. Kommunikationsstrategi 

 

 
 Vi køber os ind i Randers Kommunes 

kommunikationsafdeling med 10-15 
timer/uge. Vi får en kompetent 



 

 

 Ledelsen konkretiserer RU-
kommunikationsplanen, og 
vi skal et spadestik dybere. 

 
 Drøftelse og perspektivering 

 
 

kommunikationsmedarbejder til at bygge 
RU´s kommunikationsmodel og platform 
op. 

 
 Vi får besøg af Karen Balling Radmer, 

der konkretiserer deres tilbud med 

udgangspunkt i deres arbejde for 
Sundhedshuset. 

 

 Vi undersøger referencer hos 
Sundhedshuset. 
 

 Vi snakker inden for rammen af budget 
2016. 

 

 
5. Samskabelseskonferencen 

 
 Samarbejde med Børn, 

Skole og kulturs 
udviklingsafdeling 

 
 Ny dato for RU-

arrangementet 
 

 
 Vi flytter vores konference væk fra den 

24.09 

 
 Børn, Skole og Kulturs udviklingsafdeling 

afholder fyraftensmøde den 29.06, kl. 

15-17, i Kulturhuset. Invitation rundsendt. 
 

 Vi afvikler vores 
samskabelseskonference i uge 43. 

 

 
6. Økonomi i RU 

 
 Økonomistatus for 2015 

 
 Budget 2016 

 

 

 Økonomien er i balance. 
 

 Budgettet for 2015 holdes, som det ser 
ud pt. 

 
 Høringssvar på rammebesparelser i 

basisbudgettet for 2016-2019 blev 
drøftet. 

 

 Høringssvaret er afsendt, og spiller godt 

sammen med MED-udvalgets. 
 

 
7. Eventuelt 

 

 
RU-bestyrelsen vil gerne høre mere om 
Erasmus+ og JA!Kontoret. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


