
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Beslutningsreferat - MED-udvalgsmøde 
 

 

Tidspunkt: 

 

 

Fredag den 03.06.2022, kl. 12.00 – 14.00 

 

Mødedeltagere: 

 
Line Højlund Rasmussen, Kim Ankerstjerne Thorsen, Henrik  
Bille Krebs, Claus Konggaard Røjkjær, Finn Sørensen, Peter  
Larsen, Rio Hensel, Lars Søvsø, Steffen Reng Andersen.  

 
Afbud: Gitte Møller Jensen 
 

 

Mødeleder: 

 

Steffen Reng Andersen 

 

Referent: 

 

 

 

 

 

1. Siden sidste møde – deling 

af viden og info vedr. RU 

 

 

Referat fra seneste møde godkendt. 
   
Blandt andet MED-konstituering jf. MED-aftalen; opfølgning 
på etablering af ungemiljø i NV; opsamling på Nyholmsvej 
6+12-processen – dels muligheden for køb, dels 
involveringsprocessen; RU-film under produktion. 
Der var en god oplevelse af Nyholms-processen, og en 
opfordring til at gøre mere på tværs af afdelinger. 

 
Dataindsamlingen og skriveriet i forhold til RUN-
evalueringen og mulig forlængelse har fyldt en del oven i 
kerneopgaven. 

 
Hvordan får undervisere, hvis hold evalueres af deltagere, 
feedback?  

 
Der afvikles FP9-eksamen i HU-regi, og der er mange 
henvendelser fra skoler, forældre og unge. 

 
Klubber og Fritidsmiljøer oplever pt. flere enkeltsager med 
unge, der enten ikke trives, eller udfordrer rammen og 
fællesskabet, og som kræver meget opfølgning i 
samarbejde med skoler og andre samarbejdspartnere. 
Kan dette betyde noget for rekrutteringen på sigt? 

Meddelelser vedrørende mødet til: steffen.andersen@randers.dk eller mobil 25 58 28 26 
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I undervisningen opleves ikke de samme udfordringer med 
unge, der udfordrer rammen og fællesskabet – det kører 
godt. Arbejdsmiljøgruppen har haft fokus på, i samtaler med 
indtil nu 15 medarbejdere: 
 

- Hvordan gør vi arbejdspladsen endnu bedre? 
- Hvordan kan vi nedbringe sygefraværet? 

 
RU-sommerferie-undervisning og aktiviteter i ugerne 26,27 
og 31. 

 
RU i Randers Festuge – 17.-20.08.2022 

 
RU på Folkemødet i september – RU deltager med Speakers 
Corner-projektet. 

 

 
2. Inklusionsprojekt-RUN 

 

 

   
RUN fik i budgetforliget,2020, midler til fortsat drift i årene 
2021 og 2022. 
Bevillingen udløber dermed med udgangen af 2022, og MED-
udvalget ønskes inddraget i drøftelse af mulige scenarier for 
forlængelse af RUN. 

 
Der udarbejdes pt. en sagsfremstilling vedr. RUN i 
forvaltningen, dels som en evaluering af perioden 2020-22, 
dels som grundlag for en eventuel forlængelse. Denne 
sagsfremstilling skal på kommende SKU-møde. 
 
Det har været drøftet mellem UU og forvaltningen, hvorvidt et 
underforbrug på FGU-kontoen kunne finansiere RUN, da det 
er inden for samme ungemålgruppe. UU Randers støtter en 
forlængelse af RUN. SKU beslutter, hvorvidt en forlængelse 
af RUN skal indgå i budget-forhandlingerne. 

 
MED drøftede om ungdomsskolen kunne få opgaven med at 
drifte RUN, men uden at få tilført midler. 

 

 

3. RU-økonomi 

 

   
Orientering om RU-forbrugsstatus pr. 31.05.2022 (dugfrisk 
rapport medbringes til mødet). 

 
RU har forbrugt mere i hver måned i perioden januar-maj, 
2022, end samme periode i 2021. Vi har gang i mange 
aktiviteter med unge. Budgetterne forventes at holde. 

 

 

4. Retningslinjer vedr. 

optagelse på mobil  

 
Drøftelse i MED vedrørende brug af mobiltelefon i RU-regi. 
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Oplever vi udfordringer med unges brug af mobiltelefon? 
Hvis ja, så drøftelse af mulige tiltag. 
   
FSØ og SAN udarbejder et oplæg til næste møde, hvori vi 
skitserer eksisterende love, regler og retningslinjer. Herefter 
drøfter vi i MED, hvordan vi skal håndtere dette i RU-regi? 
Hvordan forebygger vi? Hvordan klæder vi medarbejderne 
på? Hvad skal vi være opmærksomme på? 

 

 

5. Fraværsstatistik 

  

 
Vi drøftede den seneste fraværsstatistik, der var medsendt 
som bilag. 

 
August,2016 – mål i Projekt Mere tid og trivsel: Fra 12,5 til 
10,5 pr. medarbejder. 
Rapporten frem til og med april, 2022, viser et samlet 
sygefravær på 5,3 dage, stigende fra 3,9 i januar. Kurven er 
dog knækket, da der var 43 sygedage i april fordelt på 98 
medarbejdere mod 88 sygedage i marts. 

 

6. Eventuelt 

 

Punkt til næste møde – kommunikation og SoMe. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Steffen Reng Andersen   Lars Søvsø 

Formand                        Næstformand 
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