
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Resumé - MED-udvalgsmøde 
 

Tidspunkt: 

 

Onsdag den 24.11.2021, kl. 15.00 – 16.30 

Sted: DB1 

 

Mødedeltagere: 

 

Gitte Møller Jensen, René Berg Andersen, Kim Ankerstjerne 

Thorsen(afbud), 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 

 

 

CfU&L: 
- Utroligt meget sygdom – helt atypisk 
- Medarbejderarr. Den 12.11 gik fint 
- Varme-udfordringen i E-sportslokalet på NØR er 

løst 
- Studieture til Prag og Berlin i uge 42 afviklet uden 

problemer 
 

CfF&D: 
- Er periodevis underdrejet på grund af sygdom 
- Pt. svært at få til at hænge sammen 
- Corona på skoler – vigtigt at kommunikationen 

mellem skole og klub er god, således vi kan agere 
ansvarligt 

- Trivselsprojektet for ungdomsuddannelserne på 
Kaossambassaden forløber godt – mange positive 
tilkendegivelser 

- En arbejdsmiljøsag + fokus på de fysiske rammer 
generelt i kælderlokaler (eksempelvis Bjerregrav). 
Indeklima skal undersøges(SAN) 

 
CfHU: 

- Et corona-tilfælde, men ikke udviklet sig 
- Fnat-tilfælde 

 
CfTO: 

- Indeklima på DB nu meldt færdigbehandlet 
- Sygdomsramt 
- OCN-interview 
- Besøg på bakkevej 1 mhp. At besigtige lokaler 
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- Fritidsmiljø i Randers NV blev nævnt i valgkampen 
- Nyholmsvej 6 – 2 erhvervsmæglere har vurderet, og 

prisen vurderes til kunne være inden for spændet 
800.000-1.200.000. Næste step drøftes på 
kommende bestyrelsesmøde. Herefter besluttes en 
intern RU-proces med bred deltagelse. 

- Etablering Håndværk & Design-læringsmiljø på 
Nyholm følger proces-planen 

- Det samme gør etableringen af en bål-hytte. 

 

 

2. RU-økonomi, 2021 

 

Vi drøfter forbrugstal frem til og med oktober, 2021 – rapport 
vedhæftet. 
   
RU har flere projekter i gang, der er budgetteret med i 2021, 
mens eksempelvis udskiftning af access-points er udskudt til 
2022. Derfor fremrykkes påtænkte investeringer i 2022 til 
2021, mens andre skubbes. 
RU-økonomien forventes at komme ud med en overførsel. 
 

 

3. Procedure ved uheld og 

skader under buskørsel 

 

Vi drøfter det fremsendte bilag, der beskriver en procedure 
ved skader på Busser. 
   
Beslutning: 

- De to dokumenter skrives sammen til et(FSØ) 
- Herefter er de i køremappen i den enkelte bus 
- Der kommer en fælles udmelding i RU-regi 

  

 

4. Registreringer i Insubiz 

 
En skole – én kode. Hvordan håndterer vi registreringer 
fremadrettet? 
   
Beslutning: 
Registreringer i systemet foregår på DB, hvor Mirela 
foretager login. Herefter opretter medarbejder og AMR 
sagen. 
Herved har 2 mennesker koden. 
 

 

5. Fraværsstatistik 

 
Vi drøfter den seneste fraværsstatistik, der er medsendt som 
bilag. 
   
Den medsendte sygefraværsstatistik blev gennemgået – 26 
sygedage fordelt på 89 medarbejdere. Samlet faldende 
sygefravær. 
 

6. Eventuelt - Corona-pas og julearrangementer – vi følger de 
officielle udmeldinger.  
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- Folkemødet – vi indkalder til internt RU-møde, hvor 
vi rammesætter RU-deltagelsen. Næste møde i 
Folkemøde-styregruppen er 16.12.2021. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Steffen Reng Andersen                       Lars Søvsø 

Formand                        Næstformand 
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