
 

 

  
Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde – onsdag den 5. april, 2017. 

 

Tidspunkt: Kl. 17.00 – 19.00 

 
Sted: 

 
Fritidsmiljø Nord, Nørrevangsskolen, Glentevej 15, 8930, 
Randers NØ. 
Indgang via hvid dør i fløjen nærmest kirken. 

 
Referent: 

 
Steffen Reng Andersen 

 
Fraværende: 

Jette Bødker, Ann Taul Andersen og Karina Steengaard 

 

 
1. Godkendelse af referat 

 

 
Godkendelse af referat fra mødet den 8.2. 2017. 
 
Beslutningsreferatet blev godkendt 
 

 
2. Nyt fra RU 

 

 Nyt fra elever 

 Bordet rundt 
 

 Hvordan kommer RU-elever i kontakt med 
deres elevrepræsentanter i bestyrelsen? Kan vi 
lave noget på hjemmesiden eller Facebook? 
 

 Lisbeth N. læser en historie op af 13-årige 
Louis – fra holdet ”Historier på spil”. 
 

 RU får besøg af Børn og skoleudvalget den 
29.5. Udvalget har specifikt ønsket at besøge 
Heltidsskolen, Kompasset og 
kaosambassaden. 
 

 Nyholm bruges som facilitet for forvaltningens 
fernisering vedr. plakater i Skolen for Alle, der 
omhandler lokale inklusionsstrategier på den 
enkelte skolen. Dette foregår den 8.6.2017. 
 

 Bo Jacobsen er startet som ny HU-leder. 
 

 Ungdomsskoledagen på Nyholm gik godt – god 
artikel i Amtsavisen. 

 

 
3. SSP i Randers Kommune 

 
SSP i Randers er organisatorisk placeret i Randers 
Ungdomsskole pr. august, 2016. 
 

 SSP-konsulent, Claus Hansen, giver RU´s 
bestyrelsen et oplæg omkring SSP. 



 

 

 Formålet er, at give bestyrelsen indsigt i, og 
viden om, SSP-området i Randers Kommune. 

 
SSP-konsulent, Claus Hansen, gav bestyrelsen en 
generel introduktion og indføring i SSP-arbejdet og 
historien i Randers Kommune. 

 SSP er en samarbejdsmodel mellem skole, 
socialforvaltning og politi 

 Der findes ikke lovgivning på området – man 
vælger at have et samarbejde 

 §115 er baggrunden for deling af viden i 
samarbejdet – politiet skal, mens kommunen 
kan 

 Ungdomskriminaliteten er faldet i Randers i 
perioden fra 2007 til 2017 med 50% 

 Der findes en lokal handleplan for SSP-
samarbejdet i Randers. 

 SSP er organiseret i Kredsråd, lokalråd, SSP-
koordinationsgruppe og netværksgrupper for 
grundskoler og ungdomsuddannelser 

 Herudover afvikles der mandagsmøder, hvor 
der briefes og gøres status. 

 Politiet har færre ressourcer til forebyggelse i 
Randers – vi er gået fra 7 til 2 

 Claus Hansen – MILIFE er kanon til 
forebyggelse 

Kommentarerne og spørgsmålene fra bestyrelsen var 
mange og her skal nævnes: 

 Det er vigtigt med kontinuitet i SSP-
samarbejdet, ellers ryger fagligheden og 
relationsarbejdet 

 Ungebasen har afsat 4 medarbejdere til det 
opsøgende gadeplansarbejde, der hver lige er 
hævet til 12 timer/uge 

 

 
4. Center for Undervisning og 

Læring 

 

 Peter Larsen, afdelingsleder i centret, giver en 
status. 

 Peter kommer blandt andet omkring 
aldersgrænsen, valgfag og BootCamps. 

 
Peter Larsen fortalte: 

 Vi har valgfagssamarbejder med skolerne, og 
vi er inde og hjælpe med den understøttende 
undervisning på grundskolerne 

 Alle vores valgfag er godkendt af skolechefen, 
og kan efter aftale med den enkelte skole, 
afvikles efter kl. 16.00 

 Vi supplerer skolerne med mange spændende 
fag 



 

 

 Der er som udgangspunkt 2 valgfag pr. skole – 
større skoler har flere 

 Den klassiske ungdomsskoleundervisning er 
der også fuld gang i. 

 Peter nævner nye tilbud som E-sport, 
hjernefitness(filosofi) 

 Der samarbejdes med ungdomsuddannelserne 
om BootCamps i dansk og matematik. 

 
5. Kommende møder 

 
Onsdag den 14.6.2017, fra kl. 17.00-19.00 – 
mødested – Projektskolen, Stålvej 4, 8940, Randers 
SV. 
 

 
6. Eventuelt 

 

 

 


