
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Beslutningsreferat - MED-udvalgsmøde 
 

Tidspunkt: 

 

Onsdag den 24.2.2021, kl. 14.00 – 15.00 

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 

 

 

- COVID-19 – frem til nu ingen nedlukninger eller 
sygemeldte 
 

- Stor ros for indsatsen frem til nu  
 

- Flytning af 10.klasse – nyt revideret og udvidet 
forslag skal på et SKU-møde. RU understøtter, som 
tidligere, de eksisterende 10.klasses tilbud 
 

- Etablering af klub-fritidsmiljø på Vestervang – et 
samlet skriv er sendt til forvaltningen fra 
Vestervangsskolen og ungdomsskolen  
 

- De enkelte afdelinger holder virtuelle P-møder og 
udviklingsmøder, hvor de arbejder med planer for 
genåbning, når dette bliver muligt.  
 

- HU er delt i 4 grupper på 4 matrikler – det går godt 
– vi kører på. Der er pænt fremmøde, og vi kører 
også online-undervisning. ”Vi mangler meget vores 
normale hverdag”. 
 

- RU tilbyder virtuelle fritidsundervisningshold (blandt 
andet e-sport, madhold, Brandkadetter), men også 
valgfag og understøttende undervisning 
 

- Vi får en kæmpe stor pukkel af 1.hjælps- og 
knallerthold, vi skal have afviklet, foruden de 
aktuelle hold. Dette forudses at give en stor 
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merudgift i 2021. 
 

- Der udvikles et streaming-set-up Kaosambassade-
regi, der kan anvendes til konferencer og webinarer 
 

- RUN kører, og tager nye unge ind i uge 8. TOT 
udvikles, herunder på brugen af Milife. 
 

- På Nyholm understøtter vi folkeskoler i deres 
undervisning af sårbare og udsatte elever. Det 
samme gør vi i Øster Tørslev med 3 elever fra -
Tørring. 
 

- Udefrakommende med et ærinde RU skal bærer 
mundbind. 

 

 

2. RU-økonomi, 2021 

 

Forvaltningen har udsendt årsopgørelsen, 2020 for Randers 
Ungdomsskole. Materiale er medsendt som bilag. 
 
Årsopgørelsen for 2020 blev drøftet. Vi har et plus på 
492.000kr. på driften, og en overførsel på 241.000kr. fra 
tidligere. 
Vi forventer øgede udgifter på elev-aktiviteter i 2021, blandt 
andet en kæmpe pukkel af 1.hjælps- og knallerthold skal 
afvikles, da vi har et efterslæb af udskudte hold. Herudover 
forventes forøgede aktivitetsniveau generelt over året, samt 
et elevrådsønske fra Vestervangsskolen om etablering af et 
fritidsmiljø, som vi går positivt ind i. Dette tænkes overførslen 
anvendt til. 
 

 

3. Fraværsstatistik 

 

Vi drøfter den seneste fraværsstatistik, der er medsendt som 
bilag. 
   
Fraværsstatistik frem til og med januar drøftet. Samlet under 
5 fraværsdage  
Pr. medarbejder i RU. 
 

 

4. Eventuelt 

 
Fugten på DB er udbedret, og der er intet at se. 
Køkkenet på Nyholm bliver fint, og det er snart færdigt. 
 

 

Med venlig hilsen 

Steffen Reng Andersen                       Nikolaj H. Skjøde 
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