


Velkommen som medarbejder i Randers Ungdomsskoles  

Center for Fritidsmijøer og Demokrati 

 

Det er med stor fornøjelse, at vi byder dig velkommen som nyansat I Randers 

Ungdomsskoles Center for Fritidsmiljøer og Demokrati. Vi glæder os til at du 

skal være en del af vores arbejdsfællesskab. Et fællesskab og et samarbejde 

som er meget velfungerende, og som er med til at gøre Randers Ungdomssko-

le til en attraktiv arbejdsplads. 

Som nyansat er der rigtig meget nyt at sætte sig ind i og vi er altid parat til at 

hjælpe dig, svare på spørgsmål og vejlede dig så du føler dig tryg og ”godt 

klædt på” til at kunne varetage mange spænde arbejdsopgaver.   

Randers Ungdomsskole er en del af Randers kommune og er forankret i Børn– 

og skoleforvaltningen, det er derfor overordnet Randers Kommunes politikker 

og retningslinjer for ansatte, der er gældende i Randers Ungdomsskole. I for-

bindelse med opgaveløsningen i Ungdomsskolen kan det midlertidigt være 

hensigtsmæssigt at skærpe, præcisere eller beslutte lokale tillægspolitikker og 

retningslinjer, der tilgodeser en mere hensigtsmæssig og tydelig tilgang til op-

gaven. 

 

Det er vigtig at du som medarbejder i Randers Ungdomsskole er informeret 

om, hvor du kan du finde oplysninger og henvisninger til nærmere information 

om Randers Ungdomsskole og Center for Fritidsmiljøer og Demokrati. 

 

 

Randers Ungdomsskoles politikker og retningslinjer finder du på  

www.randerssungdomsskole.dk 

Randers Kommunes politikker og retningslinjer finder du på 

www.broen.randers.dk 

 

 



 

 

Randers Ungdomsskoles målsætning 

Randers Ungdomsskole er et udviklende ungdomsmiljø, 

som gennem gensidig respekt bygger på unges idéer,  

interesser og behov.  
 

 

Randers Ungdomsskole bygger på følgende tre værdier 

Troværdighed  - fordi man skal turde stole på andre.  

Vi holder, hvad vi lover. Vi sætter fokus på det gode ungdomsliv og etablerer 

attraktive ungdoms-, lærings og kulturelle miljøer, som har det de unge efter-

spørger. Vi ønsker at styrke de unges selvværd, så de får lyst til at indgå i nye 

fællesskaber og mod til at prøve nye ting. Derfor går enhver voksen i Randers 

Ungdomsskole forrest som en god rollemodel og motiverer de unge til en ad-

færd, der kan give grobund for oplevelse af livskvalitet. 

 

Involvering - fordi forskellighed er en styrke. 

Randers Ungdomsskole afspejler ungdommen i Randers kommune, hvor der er 

stor forskel på land og by. Vi tror på, at vi styrker, udvikler og præger overgan-

gen mellem ungdoms– og voksenliv. Især når vi signalere: Ligeværd, gensidig 

tillid og inddragelse. Vi vil gerne i en åben og konstruktiv dialog med de unge 

og er opsøgende blandt andet gennem klubmedarbejdere, kontaktpersoner, 

undervisere og ledere. 

 

Originalitet - fordi vi skal gøre en forskel 

Randers Ungdomsskole har mod til at søge, udvikle og afprøve nye tiltag. Vi vil 

have indflydelse på den lokale og nationale ungdomspolitik - og har det. Vi har 

stor erfaring med at skabe gode aktiviteter, resultater vi har opnået, fordi vi er 

modige, tør skabe nyt og er effektive, når idéer skal gøres til virkelighed. 

I § 1 i ungdomsskoleloven står følgende:  

”Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres 

kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og 

bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres inte-

resse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund”.  



Fritidsmiljøer I Ungdomsskolen 

 

Fritidsmiljøerne tilbyder alle 13—25 årige et kvalificeret fritidstilbud der udfor-

dre og udvikler de unge og samtidig skaber relationer, medindflydelse og tilby-

der de unge en mangfoldighed af muligheder. I firtidsmiljøerne skal de unge 

møde engagerede og dygtige medarbejdere, som forstår de unge og som ev-

ner give nødvendigt feedback og vejledning.  

 

Unges krav til kvalitet, sammenholdt med utallige muligheder for at designe 

lige netop den fritid der er tilpasset deres individuelle ønsker og behov, har 

stor betydning for de relationer de unge indgår i. Ungdomsskolen og fritidsmil-

jøerne,  er og skal fortsat være - en vigtig partner i de unge fritidsliv.  

 

Som ungdomsskole er vi af den overbevisning, at unge og kreative miljøer tri-

ves bedst, når dagsordenen for identitet og udvikling sættes af de unge selv. Vi 

skal i langt højere grad være bevidste om vores rolle og vores mål, Vi skal give 

den kreative proces gode betingelser og frit spil.  

 

Det er derfor vigtigt at du som medarbejder lytter til de unge, hjælpe dem 

med at rammesætte deres ønsker og behov og at du er modige og professio-

nelle nok til at tilsidesætte egne forventninger til hurtige resultater og behov 

for umiddelbar succes. Kort sagt...  

 

- gå foran som rollemodel 

- spørger de unge hvad de vil  

- tilbyder aktiviteter og skab rammer 

 

 

 

 



Der er stor forskel på unges modenhed og den måde de tilgår og forvalter de-

res fritid på, derfor tilbyder vi et bredt udvalg af aktiviteter der tilgodeser hele 

aldersgruppen. 

 

Randers Ungdomsskoles Fritidsmiljøer, er et tilbud hvor unge frivilligt kan 

vælge at bruge deres fritid. Vi registrerer at de unge komme i vores tilbud 

som medlemmer og bruger fritidstilbuddet, men der finder ingen daglig  regi-

strering sted. De unge kan komme og gå efter eget valg. 

 

Vi oplever at unge der er tilknyttet et lokalområde, søger forskellige  mulighe-

der for aktiviteter i deres fritid, f.eks. Sportshallen, skolegården, sportsplad-

sen, gadehjørnerne, parkeringspladsen foran ”købmanden” osv. og derved 

spreder deres færden udover et geografisk stort område. 

 

Vores opsyn med de unge tager afsæt i klubben. Vi tilrettelægger og tilpasser 

vores opsyn og opgaveløsning ud fra aktiviteter med udgangspunkt i fritids-

miljøet, og de unge der vælger at bruge deres fritid der. 

 

Vi vil gere være medspiller i forhold til at sikre et trygt og godt lokalområde 

og opfordre forældre og andre ungeaktører til at være i dialog med deres 

Børn/unge om deres fritidsaktiviteter. 

 

Man er altid velkommen til at henvende sig til ungdomsskolen, hvis man har 

spørgsmål eller gode idéer ift. unges fritid 

 

 

 



Organisationsdiagram - Center for Fritidsmiljøer og Demokrati 
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Fritidsmiljø SYD 

Klubmiljø Langå 
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Fritidsmiljø ØT 
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Klubmiljjø Blicher 

Nørreled 3 - 8983 Gjerlev J 

H.C,. Andersensvej 1 - 8920 Randers NV 

haldvej 6 - 8981 Spentrup 

Ivonn Skov 

Ivonn Skov 

Ivonn Skov 

20239102 

Fantasifabrikken 

Klubmiljø Assentoft 

Klubmiljø Bjerregrav 

Nyholmsvej 12 - 8930 Randers NØ 

Skolevej 18 - 8960 Randers SØ 

Over Fussingvej 7 - 8920 Randers NV 

Mikael Schnell 

Mikael Schnell 
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Grejbanken Nyholmsvej 12 - 8930 Randers NØ Allan Poppe 40435540 

Stamoplysninger - Center for Fritidsmiljøer og Demokrati 

 



Sygemelding 

Når du er er syg og dermed forhindret i at møde på arbejde, skal du melde det til 

Randers Ungdomsskoles sekretariat på telefon 89154600. Du skal meddele det 

lige så snart du har konstateret at du er forhindret i at møde op –  altså så tidligt 

som muligt. Din sygemelding omfatter kun den dag du sygemelder dig.  

 

Undervisning i Ungdomsskolen 

Randers Ungdomsskole tilbyder ca. 300 undervisningshold. Undervisningen er 

gratis, men der kan opkræves betaling i forbindelse med kørekort, ture og rej-

ser. Holdene er af forskellig længde og foregår både eftermiddage og aftner, 

weekender og ferier. De fleste hold er tilknyttet folkeskolen i kommunen, vores 

fritidsmiljøer eller ungdomsskolens lokaler på Nyholmsvej 12, 8930 Randers N.Ø. 

 

Obligatorisk kursus i førstehjælp 

Kurset er obligatorisk for alle medarbejder.  Alle nye medarbejder skal gennem-

føre første kommende kursus. Der gives løn for deltagelse. 

Kurset er baseret på en veksling mellem teoretisk undervisning i teknikkerne 

og den væsentlige praktiske inddragelse. Kurset inkluderer godkendt første-

hjælpsbog og bevis der udleveres efter kursusafslutning og har en varighed af 6 

timer. Hvert tredje år skal du deltage i et genopfriskningskursus. 

 

Du bliver automatisk tilmeldt det førstkommende kursus og informeres herefter 

skriftligt om tid, sted og program. 

 

Køreteknisk kursus 

Ungdomsskolens medarbejdere skal have gennemført køretekniskkursus, hvis 

man ønsker at køre med elever/unge. Opdatering af kurset skal finde sted hvert 

5. år. Kurset har en varighed af 3 timer. Tilmeldingen er bindende og der gives 

løn for deltagelse. 

 



Overenskomst 

Du er ansat under gældende overenskomst for BUPL.  

www.bupl.dk/loen__og__vilkaar/overenskomst?opendocument 

 

Spørgsmål vedr. løn og ansættelsesforhold. 

Spørgsmål vedr. løn og ansættelsesforhold rettes til Ungdomsskolens sekretariat 

Laksetorvet 8900 Randers på telefon 89154600 

 

Undervisning i Ungdomsskolen 

Randers Ungdomsskole tilbyder ca. 300 undervisningshold. Undervisningen er 

gratis, men der kan opkræves betaling i forbindelse med kørekort, ture og rejser. 

Holdene er af forskellig længde og foregår både eftermiddage og aftner, weeken-

der og ferier. De fleste hold er tilknyttet folkeskolen i kommunen, vores fritidsmil-

jøer eller ungdomsskolens lokaler på Nyholmsvej 12, 8930 Randers N.Ø. 

 

Karantæne 

Karantæne anvendes kun sjældent—og skal for så vidt muligt undgås. Ved ka-

rantæne forstås bortvisning af mere en én dags varighed. Anvendelse af karan-

tæne foretages som en forlængelse af en umiddelbar bortvisning. Karantænen 

meddeles den unge med angivelse af årsag og karantænens omfang. 

 

Kompetenceudvikling 

Randers Ungdomsskoles uddannelsespolitik er at kunne fastholde og udbygge 

vore medarbejderes viden, kvalifikationer og kompetencer.  Vi ønsker, at opga-

ver uddelegeres mest muligt. Randers Ungdomsskole har den holdning, at det er 

i både ledelse og medarbejderes interesse, at den enkelte medarbejders kompe-

tence udvikles bedst muligt.   

 

 

 



Grejbanken/Nyholmsvej 

Randers Ungdomsskoles Grejbank er et sted, hvor man kan låne forskelligt fri-

tidsudstyr som sikkerhedsmæssigt er i top. Udstyret kan reserveres ved henven-

delse til Grejbanken, enten via mail eller telefon. 

 

Forældretilladelse 

Der skal indhentes forældre tilladelse til ungdomsskoleaktiviteter ud af huset, 

overnatninger, kørsel i ungdomsskolebus og risikobetonede aktiviteter. Tilladel-

sen udleveres i samarbejde med koordinator. 

Randers Ungdomsskole har ingen ulykkesforsikring på undervisning og klubakti-

viteter. Vi opfordre derfor alle forældre til at undersøge om deres egen forsik-

ring dækker eller at tegne egen forsikring. Aktiviteter Randers Ungdomsskole 

foregår altid under opsyn og eleverne skal benytte sikkerhedsudstyr. 

Forældretilladelsen skal medbringes før aktiviteten starter. Tilladelsen gælder et 

år fra underskrivelsesdato. 

 

Film og spil i klubberne 

Alle fritids– og klubmiljøer i Randers Ungdomsskole har en MPLC paraplylicens, 

der giver mulighed for at foretage offentlige visninger af fil og tv-programmer. 

I klubberne kan der vises film og spilles computerspil, hvor den vejledende al-

dersmærkninger er 15 år+. Biograf-, DVD-film er aldresmærkede. Mærkningen 

viser den alder, børn og unge skal have for at se filmene alene. Er de ledsaget af 

en voksen person, gælder ledsagerreglen. Vi tilbyder altid alternative aktiviteter 

når der vises film.

Filmloven §20 stk. 3 

 


