Bestyrelsesmøde – onsdag den 2. november 2016 – Laksetorvet
Tidspunkt:
Sted:
Referent:
Tilstede
Fraværende

Kl. 17.00 – 19.00
Laksetorvet – adgang via hovedindgangen.
Finn Sørensen
Jette Bødker, Claus Røjkjær, Lisbeth Nielsen, Rene Berg Andersen,
Ann Taul Andersen, Mette Brask, Steffen Andersen
Karina Stensgaard, Emil Svensson, Annika Illum, Jan Guldmann,
Daniel

Godkendelse af
referat fra sidste
bestyrelsesmøde

Godkendelse af referat fra mødet den 12.9. 2016.
Godtaget uden yderligere kommentarer.

Gensidig orientering

Steffen Andersen orienterede om:
Kommende bestyrelsesvalg – unge på valg, forældre på valg – medarbejdere
på valg. Vi er udfordret på de unge.
Claus Røjkjær og Mette Brask deltager i dag på sidste bestyrelsesmøde.
Økonomi – oversigt udleveret til de fremmødte.
NEM-økonomi nyt og dynamisk system – RU kommer ud med et positivt
resultat for 2016. Det går godt.
Klubtur med Henrik og Ina – snakket med koordinatorerne og medarbejderne
– nogle har supergode faciliteter – andre trænger til forbedringer.
Ungdomsskolen har fået SSP-konsulenten indlemmet i organisationen.
Vi faciliterer 4 SSP-Netværksmøder om året. Vi sætter fokus på SSP+
Socialpejling for 6. klasserne i Randers Kommune
Lilian Hagensen har meddelt sin afgang fra RU med udgangen af februar
2017. Vi skal derfor have/søge ny sekretærbistand.
SAN har meldt ud at der er ny HU-leder på plads senest 1. november 2016.
Det nåede vi ikke. Der sættes en ny proces i gang, hvor afdelingsledere tager
over frem til ansættelse af ny HU-leder til april 2017. Der er udformet
procesplan i samarbejde med TR og medarbejder i Heltidsundervisningen.
Budgetforligt for 2017 omtaler et nyt tilbud i Randers Kommune omhandlende
sårbare unge. Vi vil højst sandsynlig blive en markant medspiller i
udformningen af tilbuddet, da vi har et godt ry og nogle kompetente
medarbejdere.

Claus Røjkjær
Det var ikke det, man regnede med, hvad angår den aktuelle
ledelsessituationen i HU. Medarbejdere er trætte af situationen. Følelse af lap
på lap – kræver energi – det er hårdt.
At det var en uønsket ledelsessituation i HU nu, at det var imod udmeldinger
og aftaler. Jeg sagde, at det var min klare fornemmelse at medarbejdere var
skuffede og ramte i det her – og at jeg synes at ledelsen havde en her-og-nu
opgave overfor medarbejderne ift. dette.
Jeg sagde, at der er utilfredshed med endnu en kortsigtet løsning, som gør at
der er vigtige ting, som man ikke kommer i gang med/videre med.
Det er rigtigt, at jeg også sagde at det var en lappeløsning (med al respekt for
Karl Johan og Finn), men at de også bestrider andre lederjobs imens + at det
er hårdt som medarbejder at trække sig op til igen, at skulle smide en masse
ekstra energi ind i det her – for det kræver det.
Rene Berg Andersen
Lidt uheldig standby situationen i HU.
Finn Sørensen
Godt af sted på Projektskolen – er virkelig kommet godt fra land. Stor ros til
medarbejderne som har taget stor ejerskab for det nye koncept.
Ann Taul Andersen
Hvad er det fremtidige behov for ledelse og ledelsesstruktur i RU?
Lisbeth Nielsen
Bogen har fået mange roser. Der er meget liv på Nyholmsvej – dejligt at se
og mærke.
Rene Berg Andersen
Koordinatorer rykker ude på skolerne.

Kommunikation i
RU-regi

Kommunikationsoplæg v. Tomek Wason – kommunikationsmedarbejder i RU.
Strategi, handling og implementering. Hvor er vi?
Tomek fortalte om sin opgaveløsning – 2 veje at gå – begge veje
komplimenterer hinanden. Der arbejdes på et langsigtet perspektiv
(formidlingsstrategien) og et kortsigtet handlingsfokus aktuelt med konkrete
tiltag i driftsafdelingerne bl.a. og for tiden – sociale medier og film.
Vi skal indsnævre kernen! WHY
Vi skal fortælle hvad vi gør/kan! WHAT
Vi skal fortælle hvordan vi gør det? HOW

Tomek præsenterede sit oplæg, hvad vi fremadrettet skal gøre, hvilket DNA vi
skal bestå af m.m. – det at finde ind til kernen.
Kommentarer
Brugerdreven innovation – godt råd at følge i RU – Ann Taul
WHY bliver bare så centralt et fokus – glad for – Mette Brask
9 år er lang tid siden, vi sidst udformede en formidlingsstrategi – Claus
Røjkjær
Hvordan får vi en mere tydelig profil – så alle ved, hvorfor vi har en
ungdomsskole, hvad vi som ungdomsskole kan og hvordan vi laver det. Med
denne formidlingsstrategi – ”Skaber vi Randers Ungdomsskole” – Mette
Brask
Hvor skal jeg som underviser gå hen med en pressemeddelelse – må jeg selv
– eller. Lisbeth Nielsen
Konklusion – god og positiv støtte til den fremlagte planlagte
formidlingsproces af Tomek Wason.

Aftalemål 2017

Orientering om ny fremgangsmåde if. aftale mellem institutioner og Børn &
Skole. Nye aftalemål ligger inden for Skolernes Kvalitetsrapporter. Vi får en
anden form for aftalemål. Proceduren om aftalemål er, at det underskrives af
næstformand i MED-udvalg og bestyrelsesformanden i RU.
Oplæg til kommende aftalemål for Randers Ungdomsskole udleveret til
bestyrelsen.
Ift. aftalemål, så kommenterede Claus Røjkjær, at det var et rod at få
en ”kontrakt” smidt på bordet, når Kompasset dagen før var blevet orienteret
om, at vi skulle til at arbejde med det/tænke i, hvad der kunne være for os.
Jeg havde brug for et klart svar ift. hvad der var aftalt og hvad der var i høring
hos medarbejdere.
Får vi god dialog med folkeskolen, får vi adgang til Intranet – Hvordan bliver
platformen. Vi skal tænke over det operative – Hvad er svært at måle og hvad
er let at måle. Det databehandlingsmæssige – gør det let og målbart – lad det
blive en gevinst for samarbejdspartnere – Ann Taul

Kommende møder.

Fastsættelse af kommende bestyrelsesmøde.
1. december 2016 – Tirsdalens Skole – Fritidsmiljø Syd
Mødet afholdes kl. 17.00 – 19.00

Eventuelt

SAN takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres gode indsats i
Randers Ungdomsskole – Claus Røjkjær og Mette Brask.

Randers –14. november 2016

Steffen Reng Andersen

