
 

 

  
Bestyrelsesmøde - resumé – onsdag den 6. september, 2017. 

 

 
Tidspunkt: 

 
Kl. 17.00 – 19.00 
 

 
Sted: 

 
Nyholmsvej 12, 8930, Randers NØ. 
 

 
Referent: 

 
Steffen Reng Andersen 
 

 
Afbud: 

 
Heidi Bengzon, Ann Taul, Jan Guldmann, Karina 
Steensgaard, Pia Aalestrup 
 

 

 
1. Godkendelse af referat 

 

 
Referat fra mødet den 14.6. 2017 blev godkendt. 

 
2. Nyt fra RU 

 

 Nyt fra elever 
 
Elevrepræsentant fortæller om Facebook-
dialog med en ung, der ønskede sig et 
ungehus uden voksne tilstede. Vi har 
Kaosambassaden, hvor der 
er ”Medbestemmelse, grænsende til 
selvbestemmelse”, men med voksne tilstede. 
 
Forslag om RU-workshop-dag, så vi kunne 
blive endnu mere synlige på skolerne. RU 
kommer på alle grundskoler, i 
overbygningsklasserne, og deltager i 
forældremøder. 
 
Opfordring til fokus på fællessamlinger på de 
forskellige ungdomsuddannelser. 
 
Kunstholdet mangler en drejebænk(ler) – den 
har vi et andet sted i RU. 
 

 Bordet rundt 
 
Center for Fritidsmiljøer og Demokrati er 
kommer godt i gang med sæsonen – 
medlemsregistreringen går forrygende. 
 
Center for Undervising og Læring har 
samarbejder i gang med stort set alle 



 

 

grundskoler om valgfag og understøttende 
undervisning. 
 
Center for Heltidsundervisning er mere end 56 
elever pt., og skoleåret er godt i gang. 
 
Vi er i gang med en ledelsesudviklingsproces, 
hvor vi arbejder frem mod et ledelseskodeks 
for RU. 
 
Høringssvaret fra bestyrelsen og MED er 
blevet hørt – udviklingsplanen for 
Specialundervisningsområdet kommer i 
proces. 
 
Budgetorientering vedr. 2018-21. 
 
Vi går i gang med en udviklingsproces på SSP 
i Randers. 

 

 
3. Kommunikation og RU 

 
Vi drøfter kommunikation og RU: 
 

 Med udgangspunkt i et oplæg fra ledelsen, 

 Der bygger på de analyser og erfaringer som 
2016/17 gav. 

 
Oplægget sendes ud via mail i uge 35. 
 
Opsamling: 
 

 Formanden samler op med de indkomne input 

 Formanden sender opsamlingen til RU-lederen 

 Retningen er, at flest mulige RU-folk skal 
kommunikere om RU 

 Vi skal involvere vores mange kompetente 
medarbejdere, samt klæde dem på til at løfte 
opgaven. 

 

 
4. RU-økonomi 

 
Vi gennemgår en overordnet økonomistatus på 
Randers Ungdomsskole. 
 
Status udleveres på mødet, så får vi den mest friske 
rapport. 
 
Opsamling: 

 Med udgangspunkt i et statusrapport pr. 
31.8.2017, blev RU-økonomien drøftet. 



 

 

 RU har pt. brugt lidt mere end på sammen 
tidspunkt sidste år, men her kom vi ud med en 
overførsel på ca. 500.000kr. 

 Alle del-budgetenheder har styr på økonomien, 
og de enkelte prognoser ser positive ud. 
 

 
5. Antimobbestrategi 

 
Der er sket en lovændring på folkeskoleområdet pr. 1. 
august, 2017. Kravet er, at alle skoler skal have en 
antimobbestrategi. 
RU skal have udarbejdet en sådan, der skal være 
tilgængelig på hjemmesiden med udgangen af uge 41. 
 
Vi drøfter et skriftligt oplæg fra lederteamet i RU, og 
efter kvalificering kommer dette på hjemmesiden. 
 
Oplægget sendes ud via mail i uge 35. 
 
Opsamling: 

 Den fremlagte antimobbestrategi blev godkendt 

 Medarbejderne – vigtigt med stor 
handlekompetence til medarbejderne. 

 

 
6. HU og den nye leder, Bo 

 

 
Den nye HU-leder, Bo Jacobsen, kommer og giver: 
 

 En status på HU 

 Udviklingsinitiativer 

 Et kig ind i fremtiden 
 
Opsamling: 

 HU er normeret til 56 elever, men har pt. flere 

 Afgangsprøveeleverne har opnået fine 
resultater. Karaktererne er på kommunens 
gennemsnitsniveau 

 Målet er uddannelsesparathed 

 Mødestabilitet 

 Godt samarbejde med PPR og UU 

 Ny ansøgningsprocedure til HU 

 Flere lovændringer if. HU – bl.a. karakterkrav 

 Det udviklingsmæssige fokus er på: Det 
undervisningsfaglige; redskaber til den 
komplekse elevgruppe; samarbejde på tværs 
og professionelle teams. 

 

 
7. Eventuelt 

 

 
Større ungekendskab blandt RU-unge om hele den 
store RU-butik. ”Vi skal kommunikere det samlede RU-
tilbud med fødderne” 

 


