
 

Nyhedsbrev december 2017 
 Til undervisere i Center for undervisning og læring.  
 
2018 nærmer sig med drastiske skridt...  
Vi ser tilbage på 2017, og kan kun glæde os over al den læring, alle de 
oplevelser og alle de projekter, der har været for unge i Randers 
Ungdomsskole. Det har været med til at danne de unge.  

I år har budt på besøg af unge fra bl.a. Polen, Frankrig og Bulgarien. 
Dette skete i forbindelse med et Erasmus+ projekt, som blev afholdt 
på Nyholmsvej 12.  

Randers Ungdomsskole har desuden været en del af Aarhus som 
europæisk kulturhovedstad. Dette kom til udtryk i et stort Skate-event 
på J.O.K. Plads.  

Vi er synlige på skolerne i Randers kommune og det arbejde 

fortsætter i 2018. Vi skaber relationer, og har aktiviteter på alle skoler 

med udskoling i Randers kommune. Der er blevet ansat nye 

kontaktpersoner på Vestervangsskolen, Tirsdalens Skole, Blicherskolen 

og Hornbæk skole. Velkommen til jer. 

Det var dejligt at se så mange af jer deltage i Ungdomsskolens julearrangement. Tak for en hyggelig aften. 

Vi ser frem til at se jer alle til medarbejderdagen d. 4. maj 2018. Vi modtager meget gerne input og festlige 

forslag til dagen. Send en mail til Peter.larsen@randers.dk. 

Vi vil, også i 2018, have fokus på samarbejde internt i Randers Ungdomsskole. Vi er af den overbevisning, at 

Ungdomsskolen rummer mange spændende ressourcer og mulige samarbejdskonstellationer, der kan 

højne kvaliteten for de unge og kan sikre positiv udvikling af Ungdomsskolen. Vi ønsker kvalitet i vores 

undervisning og må og skal gerne stille krav. 

Sæt X i kalenderen d. 10.03.2018. Her afholder vi åbent hus i Center for undervisning og læring. Vi ser frem 

til deltagelse fra en masse forskellige hold i Ungdomsskolen. Arrangementet afholdes på Nyholmsvej 12, og 

vi glæder os til at folde Ungdomsskolen ud for alle interesserede. Mere info følger.  

 

Du skal have en kæmpestor tak for dit arbejde og engagement i Randers Ungdomsskole. Tjek dit hold på 

randersungdomsskole.dk og bidrag gerne med ny tekst hvis nødvendigt.  

 

Julehilsner fra Sille og Peter.  

 

 

 

Randersungdomsskole.dk 

Husk at du på vores 

hjemmeside kan finde en 

masse information om 

undervisning i Randers 

Ungdomsskole.  

Her finder du bl.a. 

medarbejderguide, skema 

til holdbeskrivelse, 

forældretilladelser og meget 

mere.  

Du er desuden altid mere 

end velkommen til at ringe, 

skrive eller kigge forbi 

kontoret på Nyholmsvej 12.  


