
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Beslutningsreferat - MED-udvalgsmøde 
 

 

Tidspunkt: 

 

 

Mandag den 6.9.2021, kl. 14.30 – 16.00 

 

Sted: 

 
DB1 

 

Mødedeltagere: 

 

Gitte Møller Jensen, René Berg Andersen, Kim Ankerstjerne 

Thorsen, Henrik Bille Krebs, Finn Sørensen, Peter Larsen, 

Lars Søvsø, Steffen Reng Andersen. 

 

Mødeleder: 

 

 

Steffen Reng Andersen 

 

 

 

1. Siden sidste møde – deling 

af viden og info vedr. RU 

 

 

Herunder:  
 

 ”Indsats mod mistrivsel i unges fritid” – finansieres 
af eksterne midler, og afvikles i perioden uge 42-50 
i regi af Kaosambassaden;  

 Besøg af AT – RU fik en grøn smiley, og vi skal 
kigge på kemisk risikovurdering, gas-truck;  

 Undersøgelser af indeklimaet på DB – vi afventer 
resultatet 

 Klub Bjerregrav lukkes mens undersøgelser af fugt 
og indeklima pågår 

 Det nye E-sportslokale på NØR – her bliver meget 
varmt – løsning vurderes 

 HU-opstart med fælles elevgruppe, hvoraf ca. 40 er 
9. og 10.klasse, udfordrer lidt. ”VI lander”, giver 
medarbejderrepræ. Udtryk for 

 Mulige nye lokaler – Bakkevej 1 og hal 6 på Nyholm 

 Budget-orientering 2022-25 afviklet fredag den 3.9. 
For- og næstformand gav et fælles resumé. Alle 
materialer er på BROEN, og er tilgængelige for alle. 

 

 

2. RU-økonomi, 2021 

 

 

Vi drøfter forbrugstal frem til og med juli, 2021 – rapport 
vedhæftet. 
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RU kommer ud af 2021 med et plus, og den medsendte 
rapport anviser et forventet resultat ud af indlagte budget-
poster på de enkelte delområder. 

 
Det er meldt ud fra forvaltningen, at en overførsel på det 
samlede skoleområde er forventeligt. Det samme er tilfældet 
på Randers Kommune samlet. Overførslerne forventes brugt 
i de kommende år. 

 

 

3. Opstart af ungdomsskolen i 

august, 2021 

 

 

Vi drøfter under dette punkt de tidligere aftalte 

 Ungdomsskolens dag 

 Fælles medarbejder arrangement i RU 
 
De eksisterende rammesætninger, udarbejdet i MED, er 
vedhæftet som bilag. 

 
Vi fastholder begge rammesætninger som de er, dog afvikles 
2021-fælles-medarbejderarrangement afdelingsvis. 
Den fælles ungdomsskoledag afvikles i foråret 2022, og RU 
kobler sig på større Randers-begivenhed – MED-udvalget 
kigger på mulige begivenheder og deraf følgende datoer. Der 
nedsættes et udvalg – 2 medarbejdere fra hver afdeling. 

 

 

4. Fraværsstatistik 

 

 

Vi drøfter den seneste fraværsstatistik, der er medsendt som 
bilag. 
   
Vi har samlet et godt fremmøde i RU. Vi har stigende 
fremmøde, og mange fraværsdage er hæftet på få 
medarbejdere, og her er der fundet løsninger. 

 

 

 
5. Eventuelt 

 

 
Hal 6 – hvordan passer et eventuelt køb ind i et større 
billede? Er hallen stor nok? Hvad med manglende isolering 
og brug året rundt? 

 
 

Med venlig hilsen 

 

Steffen Reng Andersen   Lars Søvsø 
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