
 

 

 

Hej Ungdomsskoleunderviser i Randers Ungdomsskole.  

 
Stil krav og opdrag. Vær en tydelig voksen og skab relationer til de unge.  
Som ungdomsskoleunderviser møder du mange unge, som på en eller anden måde har behov 
for dig, dine faglige kvalifikationer, din personlighed eller dine sociale kompetencer. 
Som underviser skal du være bevidst om din rolle og være parat til, at give lidt af dig selv, så 
vores unge får et godt grundlag for at komme videre i livet. Det er en stor og vigtig opgave, men 
vigtigt at du er tydelig, stiller krav, er troværdig og tør præge de unge.   
 
I center for undervisning og læring har vi meget fokus på undervisning om aftenen, i weekender 
og i ferier. Vi er også en del af den undervisning de unge får i skoletiden - Ungdomsskolen kan 
noget skolerne ikke kan. Det giver udfordringer.  
   
Vi siger i løbet af året farvel til medarbejdere men nye kommer til - kollegaer, som du aldrig ser. 
Velkommen til alle nye. Kontoret på Nyholmsvej er næsten altid åben, for en snak, sparring, et 
godt råd eller bare en kop kaffe. Det er ikke nemt, at have tæt kontakt til dig hele tiden, men der 
sættes pris på din indsats og at medarbejderne behandles godt, er vigtigt. 
Alle nye medarbejdere inviteres til medarbejder-INTRO torsdag d.13.september kl. 19.00 – 21.00 
på Nyholmsvej 12, men der er også plads, hvis du vil opdateres. Der sker så meget, så det kan 
være svært at følge med. 
 
Persondataloven har været debatteret meget. Er du i tvivl om hvordan du står i forhold til data 
skal du kontakte ungdomsskolekontoret. 
Vi skal blive bedre til at fortælle, hvad ungdomsskolen er og hvad vi gør. SoMe-de sociale medier 
skal bruges, så kontakt os hvis du har noget du vil dele med andre. 
 
Ungdomsskoledagen i marts lagde op til samarbejde mellem de mange forskellige hold. En god 
ide´, som vi arbejder videre på i 2019. Det at flyttet undervisningen til Nyholmsvej denne ene dag 
giver noget. 
 
Læringsmiljøet på Nyholm på Nyholmsvej udvikles hele tiden og mange brugere slider. 
Lokalerne er for alle, så vi skal ALLE tage ansvar, opdrage på hinanden og passe godt på det 
hele. Husk altid at bestille lokaler i god tid og brug de forskellige lokaler.Den2½ er vores nye 
STREET-værksted. Der er mange muligheder - også i samarbejde med Grejbanken, som åbner 
for lettere tilgængelighed fra august. Det er rart at flere og flere benytter de fælles faciliteter, men 
at de unge har en base lokalt er lige, så vigtigt. Vi prøver hele tiden at tilgodese de 
ungdomskulturer der er, men må erkende, at ikke alle kan få deres vilje. 
 
Skolernes sommerferie nærmer sig og de fleste af Randers Ungdomsskoles hold er afsluttede. I 
forbindelse med afslutningen af hold vil vi bede dig aflevere afkrydsningslister fra holdene, 
enten via mail eller ved at aflevere dem på et af ungdomsskolekontorerne. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
TAK for din indsats i Randers Ungdomsskole. Ungdomsskolens mange hold er klar til ny sæson 
på hjemmesiden, så de unge allerede nu kan tilmelde sig. Tjek dit hold og bidrag gerne med ny 
tekst, billeder eller spørgsmål. 
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