
 

 

Beslutningsreferat - MED-udvalgsmøde 
 
Tidspunkt: Tirsdag den 3.11.2020, 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 17.8.20202 
   
Pkt. 2   Siden sidste møde – deling af viden og info vedr. RU 

Blandt andet:  
   

 Projekt RUN – er forlænget 2 år, hvorefter der samles op og effekt 
synliggøres. RU får tilført økonomi i det nye budgetår 

 Dialogmøde med SKU og aftalemål er blevet udsat igen – der 
arbejdes på en ny form 

 Fodboldlinje – driftsaftalen med Skoleafdelingen er forlænget, og er 
i budgetforhandlingerne tildelt 500.000kr., der overføres til RU´s 
budget ved årsskiftet 

 Skateranlæg – blev ikke tildelt midler i budget-forhandlingerne 

 Social Pejling – der er en del af den nuværende opgave-portefølje i 
SSP, er politisk foreslået ændret som del af en ønsket omlægning 
af den eksisterende SSP-indsats. En forvaltnings-arbejdsgruppe 
arbejder pt. på et forslag, der skal behandles politisk på SIK og 
SKU inden årsskiftet. 

 Mulig fugt undersøges på DB. Der er foretaget henvendelse til 
Ejendomsservice. Muligt fugt-problem blev undersøgt inden 
indflytning af Ejendomsservice 

 Indeklima-udfordring på Grejbanken, kontor, er under behandling 

 RU-hjemmesiden fungerer stadig ikke optimalt, og det er 
frustrerende – det har indflydelse på tilmeldinger 

 Vestervangsskolen har på et bestyrelsesmøde udtrykt ønske om at 
undersøge muligheden for at etablere et ungemiljø på skolen. Vi 
afventer henvendelsen. 
 

Pkt. 3  RU og COVID-19 
 
  Kort status på RU-driften i forhold til COVID-19 

 
Det udfordrer det psykiske arbejdsmiljø ”på” en del af RU´s 
opgaveløsninger, at de enkelte skoler har forskellige hverdags-setup under 
COVID-19. 



 

 

Vi har en del sygdom, der ikke er COVID-19, men skyldes årstiden og 
forsigtighed grundet corona. 
 
RU forholder sig overordnet til tiltag – decentrale møder i afdelinger, men 
centrale beslutninger – hvis opgaveløsningens struktur og styring udfordres 
af fravær og medarbejderrokader grundet sygdom. Der er en løbende 
dialog med skolerne om deres hverdag, og samspillet med RU. 
 
Vi skal holde fast i de gode vaner og forholdsregler ift. COVID-19 – hold 
afstand, sprit af, vask hænder etc. Bliv hjemme, hvis du har sygdoms-
symptomer. Overveje mødeformer og relevans af at mødes. 
 

Pkt. 4  Opfølgning på APV,2019 
 

 Sikkerheds- og kriseberedskabsplaner i RU-regi 
 
- Der er besluttet en implementeringsstrategi, der tager 

udgangspunkt i en fælles central ramme (tjekliste i skabelon-
form), der efterfølgende konkret skal udmøntes ud fra lokale 
forhold, og i et tæt samarbejde med medarbejderne lokalt. 
Ledelsen udarbejder rammen og skabelonen. 
 

 Tværgående samarbejde i RU 
- Ledelsen udarbejder en handleplan med afsæt i 4-MAT-modellen, 

der skal medvirke til en harmonisering og øget symmetri i 
samarbejdet på tværs, blandt andet når RU skal præsenterer sig 
eksternt. 

 
Pkt. 5  RU-økonomi 
   
  Vi kigger på de seneste økonomi-rapporter fra Prisme og Nemøkonomi. 
 

Med afsæt i Rapporter fra Nemøkonomi og Prisme er status, at RU kommer 
ud af 2020 med en overførsel. De budgetterede forbedringer af fysiske 
rammer er igangsat – WC, gulv, køkken og forbedringer af værksteder – 
derudover prioriteres ude-aktiviteter via RU-On-Tour og Pump-track-bane 

 
Pkt. 6  Fraværsstatistik 

 
Vi drøfter den seneste fraværsstatistik, der er medsendt som bilag. 
 
RU´s samlede sygefravær blev gennemgået med afsæt i  
Fraværsrapporten pr. september, 2020. 
RU´s samlede fravær er på 4,6 fraværsdag på det løbende 
 

 
Pkt. 7  Eventuelt 



 

 

 
Med venlig hilsen 

 
Steffen Reng Andersen  Nikolaj H. Skjøde 

Formand    Næstformand 


