
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Resumé - MED-udvalgsmøde 
 

Tidspunkt: 

 

Mandag den 21.6.2021, kl. 13.30 – 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 

Referent:  Steffen  

 

 

 

1. Siden sidste møde – deling 

af viden og info vedr. RU 

 

 

Herunder driften under COVID-19; genåbning; 
sommeraktiviteter; 
   

 Brandtilsyn på flere folkeskoler, hvor vi har klub- og 
fritidsmiljøer. Der er enkelte anmærkninger, og de 
udbedres inden opstart i august. 
 

 Der er styr på sejlinstrukser 
 

 Et corona-tilfælde hos en timelønnet medarbejder 
 

 A20-aftale indgået efter en meget positiv proces 
mellem medarbejdere, TR og ledelsen 

 

 FP9 afviklet med gode oplevelser – der er ydet en 
stor indsats af lærere og elever 

 

 Elevtallet i HU til skoleåret 2021-22 – normeringen 
er opfyldt –HU er fuldt booket. 

 

 Fokus på erklæringer om kørekort + ambulance-
breve i august. Medarbejdere skal udfylde 

 

 RU´s sommerundervisning tilbyder 26 hold, og er 
clearet med kommunens corona-hotline. Der gøres 
opmærksom på tilbuddene via hjemmesiden, 
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sociale mede-platforme, Aula og kontaktlærere og 
pressemeddelelser 

 

 Randers FC og samarbejdspartnere i projekt TOT, 
har udarbejdet en indstilling til politisk behandling i 
de kommende budget-forhandlinger, omhandlende 
en forlængelse. 

 

 

 

2. RU-økonomi, 2021 

 

Vi drøfter forbrugstal frem til og med maj, 2021 – rapport 
vedhæftet. 
   
Orientering om økonomi-status med udgangspunkt i rapport 
frem til og med maj, 2021. 
Vi har budgetlagt forøgede aktiviteter i efteråret 2021, blandt 
RU-On-Tour, flere undervisningshold og 
sommerundervisningstilbuddet. 

 
 

 

3. Opstart af 
ungdomsskolen i august, 
2021 

 

Vedhæftet er seneste retningslinjer; retningslinjer for kørsel i 
Randers Kommune; seneste nyt fra corona-hotline 

 
Vi planlægger ud fra fuld opstart på alle aktiviteter fra august.  

 
Medarbejder fremfører, at det kan være svært at se 
logikkerne i nogle af de beslutninger, der træffes i forhold til 
genåbning af RU-platforme. De officielle retningslinjer siger 
et (vi må gerne åbne vores klubber og undervisningstilbud), 
mens vi gør noget andet i Randers (vi åbner ikke vores 
klubber og undervisningstilbud, hvor elever mikse på tværs 
af klasser, årgange og skoler). I andre omkringliggende 
kommuner er alle tilbud åbne. Derfor kan det være svært at 
tage en reel dialog emnet. 
 

 

4. Arbejdsmiljø, 
fraværsstatistik, 
arbejdsskader  

 
Vi drøfter den seneste fraværsstatistik og registreringer af 
skader, der er medsendt som bilag. 
   
Sygefraværet for maj måned viste 22 sygedage fordelt på 99 
medarbejdere. 
Heraf én langtidssygemelding på 21 dage. 

 
Procedurerne for Insubiz tjekkes op – dette gør SAN til næste 
møde. 

 
RU havde i det forgange år 7 registrerede skader: 3 
tingskader, 3 motorskader og 2 arbejdsskader. 
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I det kommende skoleår vil samarbejdet omkring 
arbejdsmiljøet tage udgangspunkt i vores dialogredskab, der 
er inddelt i 4 faser: 
1.kvartal – gennemgang af arbejdsstedets indretning 
2.kvartal – gennemgang af tekniske hjælpemidler 
3.kvartal – gennemgang af stoffer og materialer 
4.kvartal – gennemgang af arbejdets udførelse 
 
Løbende fokus på det psykiske arbejdsmiljø via dialog-
redskabet. 

 
 

 

5. Eventuelt  

 
Næste MED-møde afvikles primo september grundet budget 
2022-25-høringeperiode mellem 3.9-16.9.2021. 

 
Der er planlagt bestyrelsesmøde den 07.09.2021 af samme 
årsag. 

 
Medarbejdere, der mangler Laptops må væbne sig med 
tålmodighed – de er bestilt, men der er lang leveringstid. 
 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Steffen Reng Andersen                       Nikolaj H. Skjøde 

Formand                        Næstformand 
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