Bestyrelsesmøde – beslutningsreferat
Tidspunkt:
Sted:

Onsdag den 20. juni, 2018, kl. 17.00-19.00.
Laksetorvet, 8900, Randers C. – indgang via
hovedindgangen - ring 2558 2826, hvis du har
problemer med at komme ind
Referent:
Steffen Reng Andersen
Fraværende:
Jette, Camilla, Pia, Cecilie
Meddelelser vedrørende mødet sendes til: steffen.andersen@randers.dk

1. Godkendelse af referat fra
mødet den

Beslutningsreferat af 04.04.2018 - Godkendt

2. Gensidig orientering

Siden sidst i RU – Poul Due Jensen-Fonden,
strategi, Fårup-klubben -> klubstruktur,
Fodboldlinjen, SSP.
Kulturpolitikken – der laves et fælles høringssvar
fra MED-udvalget og bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlemmer har kulturpolitikken, der er
sendt i høring, og kan sende input til Jette eller
Steffen. Jette godkender på bestyrelsens vegne
Lisbeth – historier på spil – SMAC
Jan N. – vi skal da have en artikel i
Socialdemokraten om RU
Jan G. – vi skal ligeledes have en artikel i 3Fbladet om RU

3. Heltidsundervisningen(HU) i Bo Jacobsen, afdelingsleder i HU, har tidligere
RU
deltaget i et bestyrelsesmøde, hvor HU blev
præsenteret. Bo kommer igen, dels grundet nye
medlemmer i bestyrelsen, dels for at orientere om
tilpasninger i HU i det kommende skoleår.
Bo fortalte, med udgangspunkt i et omdelt oplæg,
om status i HU, de kommende tilpasninger, tiltag
og perspektiver.
Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med
oplægget.

4. E-sport i RU

RU etablerer mulighed for e-sport, og indgår i
forskellige samarbejder i forenings- og
forvaltningsregi.
RU-ledelsen orienterer om tiltagene.
RU arbejder med E-sport i 3 parallelle spor:
 Sammen med Kultur og Fritid –
idrætsforening og skoler om
undervisningstilbud og samarbejde i
Fårup/Asferg
 I regi af skoleforvaltningen m. skolechefen
om at tilbyde E-sport
 Selvstændigt i RU-regi, hvor tilbuddet
placeres på Kaosambassaden, hvor der er
stor tilgængelighed for skoler og
fritidselever.
Bestyrelsen roste tiltaget, og vil gerne se og høre
mere om tilbuddet, når vi er længere i processen.

5. Status på ændring af
styrelsesvedtægt

Vi har tidligere drøftet ændring af Randers
Ungdomsskoles styrelsesvedtægt.



Status på processen.
Betydning i 2018.

(Ændringsforslaget var med som bilag til sidste
møde).
Vedtægtsændringen har nu været igennem Skoleuddannelsesudvalget og Byrådet. Det er
godkendt.
Den nye vedtægt kan findes på ungdomsskolens
hjemmeside.
Næste valg er på medarbejdersiden, og dette valg
afvikles i efteråret, 2018.06.21
6. Kommunikation

RU´s kommunikationsstrategi præsenteres for nye
medlemmer
Medsendt som bilag.
Forslag om at justere dokumentet med en
overskrift – ”en paraply”, der kort og præcist
tydeliggør essensen i kommunikationsstrategien –

det handler om at få flest muligt med tilknytning til
RU, til at kommunikere om RU.
Fokus på mulighederne for at gøre hjemmesiden
friskere.

7. Kommende møder.

Planlægning af kommende møder (efter
sommerferien), hvor vi turnerer i RU-regi.
Forslag – alle møder i tidsrummet 17-19:




8. Eventuelt

Tirsdag den 11.9.2018 – Kompasset,
Dronningborg Allé 1, 8930, Randers NØ
Onsdag den 31.10.2018 –
Kaosambassaden, Stemannsgade 9B,
8900, Randers C.
Tirsdag den 11.12.2018 – Nyholmsvej 12,
8930, Randers NØ.

Strategiprocessen fortsætter nu i de enkelte
kerneområder, og vi mødes den 23.oktober, 2018,
til status og inspirationsmøde på Nyholm. Vi
mødes fra kl. 17.00-19.00.

