
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Beslutningsreferat - MED-udvalgsmøde 
 

Tidspunkt: 

 

Onsdag den 28.4.2021, kl. 13.00 – 14.30 

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 

Referent:  Steffen 

 

 

 

1. Siden sidste møde – deling 

af viden og info vedr. RU 

 

 

Herunder driften under COVID-19; genåbning; 
sommeraktiviteter; 
 
CfF&D: 

- Genåbningsplan udarbejdet 
- RU-On-Tour starter op uden for med 4 

strukturerede og styrede aktiviteter 
- Kører frem til og med uge 24 – mandag-torsdag fra 

kl. 14.30-17.30, herefter sommerferieaktiviteter i 
ugerne 25 og 26. 

- Kaosambassaden åben for booking af lokaler efter 
tidsbestilling + corona-test. 
 

CfU&L: 
- 1.hjælp+knallert i hold ud fra stamklasser på 

respektive grundskoler 
- Understøtter folkeskoler med løsninger i forhold til 

undervisning af udsatte elever 
- Virtuelle undervisningshold kører fortsat 

 
CfHU: 

- Kører stille og roligt med både online-undervisning 
og fysisk fremmøde 

- Lidt hårde dage, nu hvor mange ”anderledes” fag og 
aktiviteter er lukket ned 

- Det kører fint, og en del nye elever 
- Klar til FP9 
- A20 fremlægges på et fællesmøde 

Meddelelser vedrørende mødet til: steffen.andersen@randers.dk eller mobil 25 58 28 26 
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CfTO: 

- Der arbejdes på en TOT-forankring m. RU-
støtte(timer) 

- Datalytic i forhold til dokumentation og effektmåling 
på MILIFE 

- RUN har pt. 13 unge inde, og andre i efterværn 
 

 

2. RU-økonomi, 2021 

 

Vi drøfter forbrugstal for 1.kvartal i 2021 – rapport 
fremsendes. 
   
Fremsendte rapporter gennemgået og drøftet 
 

 

3. Forflyttelser, dels 

muligheden for frivillig, dels 

ufrivillig 

 

De centralt udmeldte retningslinjer for frivillig forflyttelse er 
vedhæftet. 
   
Retningslinjer drøftet i MED-udvalget. 
RU har ingen medarbejdere til forflyttesesrunden  
 

 

4. Fraværsstatistik 

 
Vi drøfter den seneste fraværsstatistik, der er medsendt som 
bilag. 
   
RU har samlet et sygefravær i 2021 på 175 dage fordelt 98 
medarbejdere, hvoraf de 171 er fordelt på få medarbejdere. 
Nogle af de langtidssyge er i gang igen på nuværende 
tidspunkt, mens en anden er under ”Kom godt i gang”. En 
enkelt er derudover fratrådt. 
 

 

5. Eventuelt 

 
Fugt-problemet på DB OK. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Steffen Reng Andersen                       Nikolaj H. Skjøde 
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