Valg af elev- og medarbejderrepræsentanter til
Randers Ungdomsskoles bestyrelse
Kandidatopstillingsperioden er slut, og status er følgende:

Kandidater
Cecilie J. Løkkegaard
Mathilde H. Laursen
René Berg Andersen
Nikolaj Høegh Skjøde
Lisbeth Nielsen
Laura H. Christensen
Claus Hvass

Repræsentation / område
Elevrepræsentant
Elevrepræsentant
Fritidsmiljøer og Klubber
Heltidsundervisningen
Undervisning
Undervisning
Undervisning

Vedtægterne kan læses her:
https://ungdomsskolen.randers.dk/media/48677/styrelsesvedtaegt-for-randers-ungdomsskolepr-1-august-2018.pdf

Hvad betyder ovenstående så:
Der er fredsvalg i forhold til repræsentanterne for elever, Fritidsmiljøer & Klubber, samt
Heltidsundervisningen – tillykke med valget.
I undervisningsafdelingen er der til gengæld kampvalg, da der er 3 opstillede kandidater, mens der er
plads til 1 repræsentant + 1 suppleant i bestyrelsen, i de kommende 2 år.

Valghandling:
Valget foretages ved personligt fremmøde på Nyholmsvej 12, 8930, Randers NØ:

Torsdag den 29.11.2018, fra kl. 15.00 – 20.00.
Vedrørende medarbejderrepræsentantvalg:
Alle medarbejdere kan stemme på alle kandidater. Hver medarbejder har én stemme. Den medarbejder
der opnår flest stemmer, er valgt. Stedfortræder vælges efter samme fremgangsmåde.

Du kan læse om de 3 kandidater på de næste sider
Har du spørgsmål, så ring på 8915 4600.

Opstillingsliste Center for undervisning og læring/ november 2018

Kandidat 1:
Kære fritidsunderviser i Randers Ungdomsskole

Jeg hedder Lisbeth Nielsen og er pt. din repræsentant i Randers Ungdomsskoles bestyrelse. Jeg har siddet
i bestyrelsen i 3 år og ønsker genvalg til kommende valg. Det har taget en rum tid at komme helt ind og
forstå sammenhæng og det politiske arbejde omkring Randers Ungdomsskole.
Jeg bringer fritidsunderviserne frem på bestyrelsesmøderne, så den resterende bestyrelse og ledelsen
husker, at vi er mange og forskellige. Tager problematikker op ex. lokale, alene arbejde, PR.
Jeg underviser i kreativskrivning på holdet ’Historier på spil’

Med venlig hilsen og god jul
Lisbeth Nielsen.

Kandidat 2:
“Medbestemmelse, ideer og udvikling for vores Ungdomsskole”
At søge indflydelse gennem kvalificerede samtaler og refleksioner er mit ærinde i forbindelse med valget
som medarbejderrepræsentant i Randers Ungdomsskole.
Gennem mit studie på Aalborg Universitet har jeg i alle årene siddet med i studienævnet samt været
mentor, fordi det er vigtigt for en organisation, at have forskellige synspunkter og betragtninger in menteisær fra brugere og i dette tilfælde her - fra medarbejdere, når der skal træffes beslutninger.
Mit navn er Laura Holm.
Jeg er 29 år, bosiddende i Hadsund og mor til Andreas på 10 år. Jeg underviser på EUD10 og er uddannet
cand.mag i dansk og kulturforståelse. Derudover driver jeg en lille biks, hvor jeg arbejder med korrektur
og sprog.
Foruden at arbejde som underviser i Ungdomsskolen, er jeg hver onsdag at finde i klubben i Øster Tørslev,
og endvidere er jeg relationsmedarbejder.
Jeg er nysgerrig, optimistisk og håber, at jeg kan bidrage med mine tanker og mit væsen i den kommende
valgperiode.
Kh fra Laura Holm

Kandidat 3:

Mit navn er Claus Hvass ( Muddi )og jeg stiller op som
medarbejderrepræsentant til
Randers Ungdomsskoles bestyrelse
Hvorfor skal jeg være jeres nye medarbejderrepræsentant?
Det skal jeg fordi, jeg har mere end 30 års erfaring i arbejdet med børn og unge! Erfaringen har jeg
oparbejdet igennem mit job som musiker, kunstner, indpisker, praktiskgris og komponist i orkesteret
Muddi og Salamidrengene. Desuden har jeg tidl. undervist i musik på Oust Mølleskolen i Randers og jeg
har i en del år skrevet musik til Teateret Vestenvindens forestillinger. Jeg arbejder fast i Vorup børne og
ungdomshus på 6 år, og er startet som musikunderviser for Randers ungdomsskole på henholdsvis
Tirsdalens skole og ude på Nyholmsvej.

Hvad vil jeg?
Jeg vil have Randers på det musikalske Danmarkskort igen, alt for længe har tiden stået stille, det er lang
tid siden, hvor vi har sagt, at det band der er lige der på scenen eller på tv, kommer fra Randers.
Vi har så meget talent i Randers der lige nu og her, drømmer om at gøre musikken til en levevej, men
mangler troen på egne evner, vi har heldigvis nogle få bands i byen, som har noget på hjertet, men der er
så mange solister/bands der mangler motivationen til at komme videre. På min første arbejdsdag for
Randers ungdomsskole kunne jeg mærke, at det er her tingene kan ske, og det er her vi kan få musikken
hos de unge til, at blomstre igen.
Jeg vil kæmpe for musikken i Randers, og vil derfor gerne ind i ”maskinrummet”, og dermed sagt ind i
Randers Ungdomsskoles bestyrelse.

