
 

Randers Ungdomsskole involverer sig løbende i mange samarbejder, partnerskaber og aktiviteter udover             

kernedriften, og indblik i så stor og kompleks en organisationens retning er vigtig. Nyhedsbrevene vil bestå af      

betragtninger om organisationen, samt generel information for alle. 

”Randers Ungdomsskole er en samarbejdsorienteret organisation, der med sine unikke muligheder for opgave-
løsning vil:  

 tilbyde unge muligheder, der forøger deres indhold i tilværelsen. 

 styrke unges færdigheder gennem dannelse, demokrati og kultur.  

 løfte unges kvalifikationer og kompetencer.  

 

Der er fokus på uddannelse til alle unge, blandt andet gennem regeringsudspillet til en reform af de forberedende 
tilbud. Med overskriften: ” Tro på dig selv – det gør vi”, skal systemet forenkles, og alle unge skal med. Uddannelse 
er vigtigt, og Randers Ungdomsskole er klar til at byde ind på relevante opgaver i den lokale udmøntning af Den For-
beredende Grunduddannelse. Vi skal dog ikke glemme ungdomsskolens opgave i forhold til at tilbyde unge indhold i 
tilværelsen, samt styrke unges færdigheder gennem dannelse, demokrati og kultur. ” 

Vores rolle i kommunen 

Steffen Reng Andersen, Ungdomsskoleleder 

Karl Johan stopper i RU 

Karl Johan har valgt at stoppe sit arbejdsliv, og i stedet blive bedstefar på fuld tid. Karl Johan har sidste arbejdsdag 
medio august, og har givet udtryk for ønsket om en ”stille afsked” med RU. I den forbindelse bliver Peter Larsen 
afdelingsleder i Center for Undervisning & Læring, og ledergruppen bliver én færre. Randers Ungdomsskole har 
gennem mange år arbejdet med koordinatorer og koordinations-opgaver i forskellige udtryk, bl.a. på Kaos-
ambassaden, i SSP-regi og på fritidsområdet (mellem undervisning, fritidsmiljøer og klubber). Den vej fortsætter vi 
ad i den kommende tid. 

Heidi O. Skjøttgaard har valgt at søge nye udfordringer, og er pr. 1. juni ansat som afdelingsleder for Satellitten på 
Langå Skole. I den forbindelse har der været afholdt TR-valg i ungdomsskole-regi, hvor medarbejderne har valgt 
Nikolaj S. Andersen som TR og Mille Hanghøj som suppleant. 

Vi rykker tættere sammen i RU 
Vi ønsker i ledergruppen at skabe flere muligheder og situationer i 
Randers Ungdomsskole, hvor mange RUSK´ere kan mødes på   
samme sted og tidspunkt. Vi kan på denne måde sætte fælles 
aftryk på RU´s retning og indhold, i det fremtidige arbejde for og 
med de unge. Vi skal gøre dette, hvor det giver god mening.       
Derfor: 

Ny TR valgt for ungdomsskolelærerne—både fastansatte og timelønnede 

Fælles julearrangement
(frokost) i RU-regi - fredag den 
24. november, 2017  

Jeg ønsker Jer alle en god sommer. Pas godt på Jer selv og Jeres   
nærmeste. 

Tak for indsatsen i RU-regi! 

Strategisk RU-Camp                  
i  januar, 2018, med  del-
tagelse af unge, bestyrelse, 
RU-folk og interessenter ude 
fra. 

Mvh.      


