Bestyrelsesmøde.
Referat.
Tidspunkt:
Torsdag den 15. januar 2015 kl. 19.00 – 21.00.
Sted: Stenagergård, Stålvej 4.
Sekretær:
Steffen Reng Andersen
Fraværende:
Inviterede gæster: Steffen Reng Andersen.
1. Godkendelse af referat fra 22. oktober og 4. december 2014.
Referaterne fra bestyrelsesmøderne 22.oktober, 2014 og 4.12.2015 blev godkendt og
underskrevet.
2. Visionsseminar.
Drøftelse af noter fra mødet 4.12.2014 (bilag).
Beslutning om tid, sted og deltagerkreds.
Der foreslås 3 mulige tidspunkter:
13.-14. marts
20.-21. marts
17.-18. april.
Der forventes at være udsendt endelig dato inden jul.
Der foreslås Kystvejens Hotel og Konferencecenter, Grenå
Der foreslås deltagelse af bestyrelse, ledelse, MED-udvalg, samt en gruppe unge.
Beslutning:


Bestyrelsen fravalgte de ovenstående datoer, samt et 2-dages seminar. I stedet blev
tidspunktet:
Søndag den 15. marts, 2015, kl. 09.00-16.00




Der søges deltagelse af 2-3 elever fra hvert af følgende områder: Klubråd, Ungeråd,
Seniorråd, HU, samt FU(Fritidsundervisningen).
Der skal sikres medarbejderrepræsentation fra FU, FM og HU.
Fokus på PR på ungdomsskolen denne dag, hvor der både er ungdomsskoledag og
visionsdag – eventuelt med politisk deltagelse.

3. Regnskab 2014 og budget 2015.
Ledelsen orienterede om Regnskab 2014, der ser ud til at medføre en overførsel på ca. 2,14 % inklusiv 300.000 kr. i endnu ikke forbrugte lockout-midler. På det kommende bestyrelsesmøde
aflægges det endelige regnskab for 2014.
Ledelsen fremlagde det udarbejdede forslag til Budget 2015, som blev godkendt af bestyrelsen.
4. Scenarier efter 12.1.2015.
Oplæg fra ledelsen.
Drøftelse.
Vagn orienterede om ungdomsskolesituationen efter skolestrukturforslagets vedtagelse:
 Et centralt miljø i nord og syd
 Nørrevang er i spil
 Strukturforslaget arbejder med skolecirkler – RUSK er til stede i disse cirkler
 Fokus på kombinationsstillinger i RUSK
 RUSK har et stort og bredt samarbejde med folkeskolerne om valgfag- vi har gang i
mange valgfag
 Der søgt fondsmidler til udvikling og drift af MILIFE i flere fonde.
 Ungdomsskolemiljøet på Nyholmsvej udvikles stadigt – det er godt, og kan blive rigtig
godt.
 Den indførte betalingsmodel mellem grundskoler og specialtilbud(herunder HU)har
ikke ført til nedgang i elevtal.
 HU holder pt. sit elevtal – normeringen for skoleåret 2014/15
 Der står respekt om HU-tilbuddet i kommunen, og HU tænkes ind i flere sammenhænge.
I modsætning til andre kommuner, hvor man overvejer at lukke HU.
Ledelsen kommer med et oplæg til RUSK-virksomhed i fremtiden if. skolestruktur – et
udspil til en RUSK-vision.
5. Møder i 2015. Forslag.
Tirsdag den 3.3. på Toldbodgade. I stedet er aftalt 14.4.2015, kl. 19.00.
Onsdag den 20.5. i Kaosambassaden. I stedet er aftalt 9.6.2015, kl. 19.00.
Mandag den 14.9. på Dronningborg Allé.
Torsdag den 3.12. på Nyholmsvej 12.
Evt.

René Berg Andersen kom med: ”Historier fra RUSK-hverdagen” og fortalte, at der sker mange
ting i Randers Ungdomsskole – 2 ansøgninger til Kulturstyrelsen, synlighed på Skøjtebanen,
koncert afviklet med deltagelse af 150 unge, Art Week.
Claus Konggaard Røjkjær foreslog et fast punkt på dagsordenen: ”Nyt fra RUSK”.

