
 

 

 
 
 
 

Beslutningsreferat - MED-udvalgsmøde 
 
Tidspunkt: Mandag den 17.8. 2020, kl. 09.00 – 11.00, Dronningborg Allé 
 
Mødedel- 
tagere: Gitte Møller Jensen, René Berg Andersen, Kim Ankerstjerne Thorsen, 

Henrik Bille Krebs, Finn Sørensen, Peter Larsen, Nikolaj Høegh Skjøde, 
Steffen Reng Andersen. 

 
Mødeleder:   Steffen Reng Andersen 
 
Referent:   
Pkt. 1   Opfølgning på referatet fra 6.2.20202 
   
Pkt. 2   Siden sidste møde – deling af viden og info vedr. RU 

Blandt andet:  
   

 Projekt RUN – forlænget med fondsmidler frem til jul. Skal 
behandles politisk vedr. videreførelse. Sagsfremstilling udarbejdes i 
forvaltningen. PDJF omorganiserer, hvilket påvirker RUN – der er 
fremover ikke deltagelse fra Fonden til styregruppemøder. 
Økonomien er på plads. 

 Aftalemål – vi fortsætter med de eksisterende: Samarbejde med 
grundskolerne; Udvikling af fremmødeindsats – FIT; 
implementering af didaktisk model i RU – 4MAT. 
Dialog-mødet den 18.8.2020 med SKU-udvalget er udsat. 

 FIT – der arbejdes med en systematisk trin-model i Randers 
Kommune i arbejdet med fremmøde. Her er FIT tænkt ind på trin 2. 
Ved en eventuel op-skalering – fokus på rekruttering og indkøring 
af nye. 

 RU i sommeren 2020 – vi har haft en fantastisk sommer med 
mange deltagere til sommeraktiviteter og undervisning. Der laves 
opsamlinger på tiltagene. 

 Sommer-undervisning – masser af deltagere – kun 2 dage hvor der 
ikke var tilbud 

 Sommer-aktiviteter – masser af unge – og volumen udvidet via 
eksterne midler. 

 Sæsonstart for klubber og fritidsmiljøer er skubbet 14 dage. VIP-
arr. Er ligeledes udsat. 

 Vi har pt. ingen kendte tilfælde at COVID-19-smitte-tilfælde, 
hverken hos elever, unge og medarbejdere. Vi har haft 
medarbejdere til frivillige selvvalgte test kva 2. og 3.leds tilfælde 

 



 

 

 
 
 
 

 
Pkt. 3  RU og COVID-19 
 
  Den seneste instruks vedr. COVID-19 er vedhæftet. 
 
  Vi drøfter instruksens betydning for hverdagen. 

 
Beslutning: 

 Nu er vi i gang – skal i gang – der er åbnet op/åbnes op. 

 RU´s opstart efter ferien påvirkes af de lokale skolers rammesætning 
af opstart på skoleåret. Eksempelvis: Mødes årgange på tværs? 
Mødes en årgang på tværs? Valgfag på tværs af årgang(e)? 
Eksterne samarbejdspartnere ind på skolerne, der kommer på flere 
forskellige skoler?  

 Vi overholder retningslinjer, instrukser og bekendtgørelser 

 Skriv ud om – husk nu: ”Fokus på fastholde i de gode vaner” 
 

Pkt. 4  RU-økonomi 
   
  Vi kigger på de seneste økonomi-rapporter fra Prisme og Nemøkonomi. 

Systemerne ”rulles” den 8. i hver måned, hvorefter tallene er opdaterede. 
Rapporterne medbringes til mødet. 

   
  Økonomi-status via rapporter fra Prisme og Nemøkonomi. 
  Corona-nedlukning har betydet et lavere forbrug. 

RU-kommer ud med et plus på omkring 500.000kr. Hertil kommer 
fondsdonationen fra PDJF til af RUN i 2021. 

 
Pkt. 6  Fraværsstatistik 

 
Vi drøfter den seneste fraværsstatistik, der er medsendt som bilag. 

  Fraværsrapport for juli, 2020 drøftet. Lavt og faldende sygefravær. 
 
Pkt. 7  Eventuelt 
 
  E-sports-forbindelse i Kaosambassaden  
  APV-handleplaner 
 
 

Med venlig hilsen 
 

Steffen Reng Andersen  Nikolaj H. Skjøde 
Formand    Næstformand 


