
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Resumé - MED-udvalgsmøde 
 
Tidspunkt:  Onsdag den 19.01.2022, kl. 15.00 – 16.30, Meet 

 

Mødedeltagere: Gitte Møller Jensen(fraværende), René Berg Andersen,  

Kim Ankerstjerne Thorsen, Henrik Bille Krebs, Claus Konggaard Røjkjær,  

Finn Sørensen, Peter Larsen, Lars Søvsø, Steffen Reng Andersen. 

 

Mødeleder:   Steffen Reng Andersen 

 

Referent:    

Pkt. 1  Siden sidste møde – deling af viden og info vedr. RU 

   

COVID-19; Optagelser af møder/undervisning; Rengøring 

 Der kommer corona-rengøring i kommunens institutioner, og betales centralt 

 Der opfordres til central udarbejdning af retningslinjer i forhold til håndteringen 
af ”Optagelser af møder/undervisning 

 SEK har fra uge 4 lange dage mandage og onsdage – vil fremgå af 
hjemmesiden 

 HBI har ønsket at flytte arbejdspladsen til DB, og er flyttet ind 

 CfU&L – er kommet godt i gang med undervisningen, valgfag og events. Det 
er lokale løsninger fra skole til skole, da beslutningskompetencen ligger her. 
Nogle skoler er startet op med valgfag på tværs af klasser, mens andre har 
udskudt. I uge 4 starter valgfagene op igen på Tirsdalen. Milife-
undervisningen kører i stamklasser, og fritidsundervisningen kører i mindre 
grupper. 

 CfF&D – klubber og fritidsmiljøer i gang fra uge 3. En stor del af aktiviteten er 
rykket udenfor, blandt andet skøjtebanen. Åbningstiden er justeret til, så alle 
har aften-åbent. Der er udfordringer med fravær grundet corona, dels grundet 
smittede medarbejdere, dels grundet regler om isolation – derfor lukkes 
enkelte tilbud ned for en dag, da vi ikke kan sikre forsvarlige rammer og 
forhold. Sille er kommet godt i gang. 

 CfHU – er kommet godt i gang, FIT tackles af corona i forhold til 
opgaveløsningen. Der opleves stor elevsøgning til HU. Ski-lejrskolen er 
udskudt 
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RU og COVID-19 er dilemma-præget, da langt de fleste folkeskoler 

organiserer i stamklasser, og alle vores tilbud er åbne for alle unge i 

målgruppen. Vi forstår godt opmærksomheden og forundringen. 

Børne- og Undervisningsministeriet har gjort det tydeligt, at alle 

ungdomsskolens tilbud er åbne for alle unge i målgruppen, selvom især 

anbefalingen om organisering i stamklasser eller i faste grupper kan 

besværliggøre dette.  

Fokus har været på de unges trivsel, og her har man vurderet, at 

ungdomsskolen spiller en væsentlig rolle. Vi er glade for at man ser 

ungdomsskolen som en væsentlig aktør, der kan medvirke til at fremme og 

understøtte unges trivsel.  

Der opfordres til at man finder gode lokale løsninger, ligesom det var tilfældet 

ifm. sidste genåbning.  

Vi har i Randers drøftet åbningen i forvaltningen og skolelederkredsen i uge 

1, og beslutningen var - vi følger ministeriets udmelding, og de nationale 

anbefalinger. 

Det er ikke muligt at stille krav om test eller coronapas for elever i 

ungdomsskolens tilbud, men medarbejderne har coronapas. 

Der er fokus på de sundhedsfaglige anbefalinger om test, god hygiejne og 

rengøring. Medarbejderne testes 2 gange om ugen. Vi rengør kontaktflader 

og punkter før klub-åbning, og 1,5 time inde i åbningstiden; vores køkkener er 

lukket for madlavning; spillekoncoller sprittes af ved hvert bruger-skifte; der er 

aktivitetsansvarlige medarbejdere;  

Ungdomsskolens tilbud er frivillige fritidsaktiviteter - de unge tilmelder sig eller 

møder op – vi forstår, hvis forældre beslutter at holde deres unge mennesker 

hjemme – vi er i denne sammenhæng sidestillet med idrætsforeningslivet. 

Vores undervisningshold inddeles i grupper – knallertkørekort og 1.hjælp - så 

vidt muligt ud fra skoletilhørsforhold. En god del af vores klubvirksomhed er 

rykket uden for – vi er der hvor de unge er i det fri -, og noget foregår 

indendørs. En del af vores valgfag, der afvikles i samarbejde med 

folkeskolerne, er startet op, mens opstarten på andre er udskudt. Eksempelvis 

Fodboldlinjen. 
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Pkt. 2 Valg til MED og AMO 2022  

Nu nærmer tiden sig for, at der skal være valg til MED og arbejdsmiljøorganisationen 

(AMO) i Randers Kommune. Den nye 2-årige valgperiode træder i kraft 1. marts 2022. 

Valgprocessen foregår i januar-februar måned.  

I vedhæftede folder er valghandlingen – og processen beskrevet, herunder hvornår 

der skal vælges repræsentanter til de forskellige MED niveauer. Ligeledes er 

vedhæftet valgblanket til registrering af ændringer. Begge er endvidere tilgængelige 

på Broen her  

 

Formandskabet sikrer i fællesskab at der afholdes valg til MED. 

Vi ønsker en drøftelse af RU´s nuværende MED-struktur i forhold til den beskrevne i 

folderen. 

 Opsamling: 

 De enkelte AM-grupper afvikler valg inden udgangen af uge 5 

 Der meldes en tidsperiode ud, hvor alle medarbejdere kan tilkendegive deres 
kandidatur 

 Valghandling afvikles med udgangspunkt i lokale forhold således, at alle 
medarbejdere har mulighed for at stemme. 

 MED-udvalget drøftede flere muligheder i forhold til fremadrettet struktur – 
både at udvide og slanke antallet af deltagere, men også fortsætte i den 
nuværende form 

 Eventuel ny BUPL-TR skal deltage fremadrettet 

 Det nyvalgte MED konstituerer sig på førstkommende møde efter afsluttet 
valg. 
 
 

Pkt. 3 RU-økonomi  

 Vi drøfter forbrugstal frem til og med december, 2021 – rapport medsendt 

Vi drøfter RU-bevillingen for 2022, der er medsendt. Denne danner grundlaget for RU-

budget2022. 

Opsamling: 

 Orientering om økonomisk status ud fra forbrugsrapport frem til og med 
15.01.2022 

 Budget2022-oplæg fremlagt 
 

 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&url=https://forsk.dk/arrangorprofiler/randers-kommune&psig=AOvVaw3dYD1K2u0UdUv55EG62c2v&ust=1588314588076000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNC0sIjDj-kCFQAAAAAdAAAAABAP
https://broen.randers.dk/personale/med/valg-til-med-og-amo/


 
 

 
 

 

 

 

 

Pkt. 4 Forslag om Ungemiljø i nord/vest 

Vi har tidligere drøftet klubstrukturen fra 2011, og et ungemiljø i nord/vest. Vi har 

undersøgt muligheder for placering, blandt andet anvendelse af Bakkevej 1. 

Den nye formand for Skole-Uddannelsesudvalget(SKU), Lise-Lotte Leervad Larsen, 

har ønsket en sag på førstkommende SKU-møde.  

Sagen drejer sig om: ”Et forslag til et ungdomsmiljø på Vestervang…” 

Skoleforvaltningen har dermed fået et opdrag, og skal komme med et forslag til 

ovenstående. 

Vi drøfter etablering af ungemiljø i nord/vest. 

Opsamling: 

 Ønske og opfordring til at en evaluering af klubstrukturen fra 2011 bliver en 
del af ovenstående, og sættes i proces 

 Ja, vi støtter etableringen af et ungemiljø i nord/vest 

 Skal ovenstående etableres, og drives inden for den eksisterende 
økonomiske ramme, så bliver der ”mindre af noget”, andre steder i klub- og 
fritidsmiljø-regi. 

 

Pkt. 5 Fraværsstatistik 

Vi drøfter den seneste fraværsstatistik, der er medsendt som bilag. 

Der er et flot fremmøde i Randers Ungdomsskole jf. statistikken frem til og med 

december, 2021. Samlet set over hele året et fald på det løbende fravær fra 4,8 til 3,9 

sygedag. Langtidsfravær ligger på 2,2 sygedag, og det korte på 1,6 sygedag. 

Vi er opmærksomme på, at de kommende fraværsstatistikker skal ses i lyset corona 

og corona-isolationsregler. 

 

Pkt. 6 Eventuelt 

 Hjemmeside mangler opdatering 

 Bestyrelsesvalg afholdt i december – fredsvalg 

 Nyholm – involveringsproces – FSØ skitserede 
 

Med venlig hilsen 

Steffen Reng Andersen   Lars Søvsø 

Formand    Næstformand 

https://www.google.dk/url?sa=i&url=https://forsk.dk/arrangorprofiler/randers-kommune&psig=AOvVaw3dYD1K2u0UdUv55EG62c2v&ust=1588314588076000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNC0sIjDj-kCFQAAAAAdAAAAABAP

