
 

 

  
Bestyrelsesmøde – torsdag den 1. december, 2016. 

 

Tidspunkt: Kl. 17.00 – 19.00 

 
Sted: 

 
Fritidsmiljø Syd – Tirsdalens Skole, R. Hougårds Vej 
50, 8960 Randers SØ. Indgang via trappe til kælder 
ved siden af hovedindgangen 
Opstår der problemer med at komme ind, så ring på 
25582826 
 

 
Referent: 

 
Steffen Reng Andersen 

 
Fraværende: 

 
Jan Guldmann, Ann Taul 

Tilstede: Christian Værum, Cecilie Juhl Løkkegaard, Pia 
Aalestrup, Nikolaj Høegh, Lisbeth Nielsen, René 
Berg Andersen, Jette Bødker, Karina Stensgaard, 
Heidi Bengzon 

 

 
1. Rundtur i miljøet 

 

 
Vi kigger os omkring i fritidsmiljøet 

 
2. Godkendelse af referat 

 
Godkendelse af referat fra mødet den 2.11. 2016. 
 
Referatet fra mødet den 2.11.2016 blev godkendt. 
 

 
3. Konstituering af bestyrelsen 

 

 Præsentation af de 11 medlemmer 

 Valg af formand 

 
De enkelte medlemmer præsenterede sig selv, og 
deres baggrund for at blive valgt til bestyrelsen. 
 

Jette Bødker blev valgt som formand uden 
modkandidat. 
  

 
4. Kontaktdata på medlemmer 

 
 Alle medlemmer udfylder liste med 

kontaktoplysninger 
 
De enkelte nyvalgte bestyrelsesmedlemmer 
oplyste om kontaktdata. 
 
 



 

 

 
5. Afrapportering på aftalemål 

 
 Aftalen for 2015-16 ses nedenfor 

 Afrapporteringen på 2015-16 er medsendt som 

bilag 

 
Udviklingsmål – 2015-16 
I Randers Ungdomsskole er det oplagt at arbejde med 
Milife i heltidsundervisningen som en integreret del af 
ungdomsskolen dagskoletilbud. 
Milife kan med fordel introduceres og etableres som 
ungdomsskolens DNA – eksempelvis som et valgfag i 
et konstruktivt partnerskab med grundskolen. Som et 
markant fritidstilbud i den almene fritidsundervisning i 
ungdomsskoleregi, som styrker den enkelte unge i 
overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelserne 
for dermed at gøre de unge langt mere uddannelses- 
og arbejdsmarkedsparate. 
 
Baggrund 
Øget krav om personlige kompetencer. 
Unge vil være nødt til at besidde langt mere vidtstrakte 
personlige kompetencer end tidligere. Sociologer og 
historikere påpeger, at skolevæsenet genspejler det 
samfund, det er en del af, det vil sige, det er i fortroppen, 
men ikke i spidsen, når det drejer sig om 
samfundsændringer. Man har også påvist, hvorledes 
undervisningen har ændret sig efter samfundets krav. 
Hvis dette er sandt, vil der komme til at ske drastiske 
ændringer i undervisningen i de kommende år. 
Vi går med Milife ud fra den opfattelse, at jo mere et 
menneske er herre over sit eget liv, og jo mere det 
oplever selvudfoldelse og lærer at bruge alle sine evner, 
desto mere omsorgsfuld for andre og mere engageret 
som medborger bliver det. 
Da vi mener, at det ikke kun drejer sig om at overleve, 
men også om at udvikle sig menneskeligt, har vi 
udviklet dette materiale, som vi kalder Milife med 
undertitlen – ”Selvledelse for unge - hvordan man får 
hold på sit eget liv og sin egen situation”. 
 

Initiativer 
Nedenfor beskrives institutionens initiativer i forhold til 
udviklingsmålet.  
 

 Modulopdelte læringsforløb i grundskolen i 
Randers kommune 

 Læringsforløb for 7. – 10. klasse på 
overbygningsskoler i Randers kommune  

 UEA-læringsforløb Ungdommens 
Uddannelsesvejledning Randers 

 Kompetenceudvikling af undervisere i Milife 



 

 

 Gennem samarbejdserklæringer etablerer et 
gensidigt og forpligtende samarbejde mellem 
overbygningsskoler og Randers 
Ungdomsskole. 

 Udvikle valgfagssamarbejdet mellem Randers 
Ungdomsskole og overbygningsskolerne 

 

Effektmål 
 

 Kompetenceudvikling af minimum 12 Milife-
instruktører 

 Milife på 90% af overbygningsskolerne i 
Randers kommune. 

 Minimum 1000 unge deltager i Milife-forløbet 

 75% af de unge der deltager i Milife-forløbet 

har et positivt forløb 
 
Randers Ungdomsskoles afrapportering på 

arbejdet med aftalemålene i 2015-16, var sendt 
med ud som bilag. 
 

Der var spørgsmål til reglerne på 
valgfagsområdet, som forvaltningen har meldt ud i 
løbet af aftaleperioden. Alle de valgfag, som ligger 

uden for folkeskolelovens valgfagsrække, skal 

godkendes af Byrådet. Har eleverne 1 valgfag, så 
skal dette afvikles inden for ”værnsreglen”, altså 

mellem kl. 08.00-16.00. Har eleverne to valgfag, 

så må det sekundære valgfag gerne ligge uden 
for dette tidsrum. 
 

Bestyrelsen godkendte afrapporteringen. 
 

 
6. RU-økonomi 

 
 Budget 2016, og kommende regnskab 
 RU-budgetmodel 
 Bevilling for 2017  

 
Randers kommune indfører pt. Nyt 
økonomistyresystem – NemØkonomi, som er 

mere dynamisk end det nuværende system – 
Prisme. 
Den nuværende prognose, der er udskrevet i 

Prisme den 01.12.2016(omdelt på mødet) viser, at 
RU pt. ligger med næsten samme 
forbrugsprocent, som i november, 2015. Dette er 
dog behæftet med den usikkerhed, at der for 



 

 

november kan konteres helt frem til 8. december, 
2016. Balancen kan altså ændre sig. 
 

RU kom ud af 2015 med et minus på 72.100kr. 
 
RU ser ud til at komme ud af 2016 med et plus på 

1-2%(Jf. Nemøkonomi) 
 
Bestyrelsen godkendte den økonomiske status og 

prognose. 
 
Bestyrelsen godkendte derudover den 
budgetmodel, som RU anvender til 

budgetlægning. Alle afdelinger betaler ind til 
fælleskassen (Grejbank, sekretariat og udvikling). 
Bestyrelsen mente, at det samme skulle være 

gældende for RU´s nyeste driftsområde – SSP. 
 
Bevillingen for 2017 sendes ud 15. december, 

2016. 

 
7. Kommende møder 

 
 Fastlæggelse af kommende møder 

 
Følgende møder blev fastlagt: 
 

Onsdag den 8.2.2017, fra kl. 17.00-19.00 – 

mødested – Dronningborg Allé 1, 8930, Randers 
NØ. 

 
Onsdag den 5.4.2017, fra kl. 17.00-19.00 – 
mødested – Fritidsmiljø Nord, Nørrevangsskolen, 

Glentevej 15, 8930, Randers NØ. 
 
Onsdag den 7.6.2017, fra kl. 17.00-19.00 – 

mødested – Projektskolen, Stålvej 4, 8940, 
Randers SV. 
 

 
8. Eventuelt 

 

 
Bestyrelsen drøftede ledelsesstrukturen i RU – 
hvad er behovet? En proces er sat i gang med at 
ansætte en ny HU-leder. HU-ledelsesopgaven 
varetages midlertidigt af 2 afdelingsledere, som 
har fået omdefineret opgaver. 
 

 

 


