
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Resumé - MED-udvalgsmøde 
 

 

Tidspunkt: 

 

 

Mandag den 25.1.2021, kl. 13.00 – 14.00 

 

Sted: 

 
Google - Meet 

 

Mødedeltagere: 

 

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 

 

 

 

1. Siden sidste møde – deling 

af viden og info vedr. RU 

 

 

 Forslag om flytning af 10.klasse er på SKU-
dagsordenen 
RU er tænkt ind som en del af den nye løsning, og 
fortsætter det eksisterende samarbejde med 
folkeskolen, der udbyder 10.klasse 

 Henvendelse fra skolebestyrelsen på Vestervang 
vedr. muligheden for etablering af et fritidsmiljø 

 A20 – vi indgår, som vi plejer, en aftale efter proces 
og dialog mellem medarbejdere, TR og ledelse. 
Denne gang skal aftalen godkendes af skolechefen. 

 Vi afventer stadig afklaring på, hvorvidt FIT skal 
opskaleres, og på hvilken måde. 

 

 

2. RU og COVID-19 - Ny lov 

vedr. test if. COVID-19 

 

Status på RU-driften i forhold til COVID-19. 
 
CfHU: delt i 3 bobler, og det fungerer fint; alle restriktioner 
overholdes, og eleverne er gode til det; der er både fysisk 
fremmøde og on-line-undervisning; 
 
CfF&D: virtuelle processer i forhold til gentænkning af info-
centre på skolerne; kommunikation; personalemøder;  
 
SoMe; koordinatorerne har ringet rundt til alle medarbejdere 
– hvordan går det? Det er blevet modtaget godt. Nogen har 
meget brug for at snakke, andre mindre. 

Meddelelser vedrørende mødet til: steffen.andersen@randers.dk eller mobil 25 58 28 26 
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CfU&L: alle fysiske hold er aflyst, og mange undervisere er 
utålmodige efter at komme i gang; virtuelle uv-forløb i gang 
(bl.a kunst, motor, e-sport, motion/bevægelse, 
madkundskab); Grejbanken er lukket for eksterne brugere, 
men åben for interne – primært HU 
 

 

3. RU-økonomi  

 

Det af forvaltningen udsendte budget-materiale er medsendt 
som bilag. 
 
Vi drøfter RU-regnskab for 2020, og det overordnede RU-
budget-2021. 
   
De respektive afdelinger har udarbejdet detaljerede 
budgetter. 
 

 Regnskab,2020 – RU kommer ud med en 
overførsel på ca. 2%, hvilket er inden for det 
forventede 

 Besparelsen på 1 million fra budget-forligt 2020-23 
findes bredere i 2021 end i 2020 

 RU-budgettet er udarbejdet efter budget-oplæg fra 
de respektive afdelinger 

 Det overordnede RU-budget blev drøftet. 
 

 

4. Fraværsstatistik  

 
Vi drøfter den seneste fraværsstatistik, der er medsendt 
som bilag. 
   
Fraværsrapporten frem til og med december, 2020, blev 
drøftet. RU havde 61 sygedag i december, hvoraf 
hovedparten af sygedage fordeler sig på få medarbejdere ud 
af 95. 

 

 

5. Eventuelt  

 
Fugt-problemet på DB er undersøgt igen, og der er arbejdet 
med det via Ejendomsservice og ekstern ekspert-bistand. 
Gulvet har været åbnet, og undersøgt neden under – der er 
taget billeder som Området er malet. 

 
Køkken på Nyholm renoveres i uge 6 og 7. 

 
 

Med venlig hilsen 

Steffen Reng Andersen   Nikolaj H. Skjøde 
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