
 

 

 

 

Referat fra  

MED-udvalgsmøde 
 

 
Tidspunkt: Mandag den 19. januar 2015 kl. 15.30 til kl. 17.00 Toldbodgade 3. 
Mødedel- 
tagere: Vagn Liltorp, Karl Johan Nielsen, Steffen Reng Andersen, Heidi Skjøttgaard, Lars 

Poulsen Søvsø, Rene Berg Andersen, Lilian S. Hagensen. 
 
Mødeleder:   Vagn Liltorp 
Referent:  Lilian S. Hagensen 

 
 
Pkt. 1.  Godkendelse af referat fra 24. november 2014. 
 Referat godkendt 
 
Pkt. 2. Siden sidste møde. 

Orientering og indkomne sager  
- fra medarbejderne: Det blev oplyst at Kulturstyrelsen har udvalgt bl. a. Museum Østjylland og

 Randers Ungdomsskole til et projekt for unge, der kan følges i hele ungekulturåret
 2015. Projektet har fået en bevilling på kr. 250.000,00. 

Der blev gjort opmærksom på, at meddelelsen om ledelsesrokaden, som blev meldt 
ud den 05.01.15, kom som en stor overraskelse i flere afdelinger, og at man står 
tilbage og mangler en forklaring. 

 
    

- fra ledelsen: Det blev forklaret, at ledelsen har foretaget en rokade, således, at  
ledelseskompetencerne bliver brugt bedst muligt. Det betyder bl.a. , 
at Vagn Liltorp (VLI) overtager ledelsen af HU-afdelingerne og Steffen 
R. Andersen (SAN) overtager ledelsen centralt. Finn Sørensen (FSØ) 
har haft mange forskellige opgaver, men skal fremover koncentrere 
sig om udviklingsopgaver. Klubberne vil fremover blive varetaget af 
Ina Wittrup og Henrik Bille.  
Der vil inden udgangen af januar 2015 blive udsendt et 
informationsbrev, med oplysningerne.    
VLI fortalte, at der havde været afholdt bestyrelsesmøde, hvor man 
har planlagt 1 Visionsseminar. Det finder sted søndag den 15. marts 
2015 dagen efter Ungdomsskolens dag. 

 
Pkt. 3. Regnskab 2014  og budget 2015 
 Bilag fremsendt. Orientering 

SAN fortalte, at det ser ud til, at ungdomsskolen fra 2014 budgettet overfører ca. kr. 666.000,00. 
Heraf er de kr. 300.000,00 båndlagt til HU (lockoutmidler). Resten overføres til budget 2015, og kan 
indgå som dækning af den besparelse, vi har i budget 2015. SAN fortalte videre, at der i budget 2015 
til de 3 afdelinger er samme driftsbudget at arbejde med som tidligere.  
 

Pkt. 4. Skolestrukturen 
 Orientering 

Skolestrukturen blev vedtaget i Byrådet, den 12.01.15. Den blev vedtaget med 3 overbygningsskoler 
mere end først beregnet. Randers Ungdomsskole er blevet bedt om og vil også forholde sig både til 
skolestukturen og skolereformen. Ungdomsskolen skal være synlig i skolecirklerne, men især ved 
overbygningsskolerne. Milife bliver tilbudt som en del af ungdomsskolens valgfagspakke på alle 
overbygningsskoler i 2017. 

 
Pkt. 5.  Planlægning af medarbejderarrangement 



 

 

Medarbejderarrangement er fastlagt til den 8. maj 2015 på Nyholmsvej 12. Det blev pointeret, at 
det er vigtigt, at der skal ske en vægtning af medarbejdernes indsats i forbindelse med 
arrangementet. Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af 3 fra MED-udvalget og 1 fra 
ledergruppen.  

 
Pkt. 6. Politikker og retningslinjer 

Gennemgang af de tilrettede bilag  
Bilagene blev gennemgået, og der blev tilføjet nogle rettelser. De tilrettede politikker og 
retningslinjer bliver lagt på hjemmesiden, efterhånden som de bliver færdige.  
Gennemgangen af bilagene gav anledning til flere drøftelser og spørgsmål. De sidste bilag bliver 
gennemgået på næste møde. 
Ved gennemgang af politik for køreteknisk kursus gav det anledning til yderligere drøftelser og 
emnet kommer på som et punkt den 23.02.15. ligesom retningslinjer ved vold.   
 

Pkt. 7. MED og AMO:  
Opfølgning på APV, arbejdsmiljø, rullende APV 
Fraværsstatistik (bilag) 
Fraværsstatistikken blev gennemgået. LHA undersøger, om den kan laves afdelingsopdelt. 

 
Pkt. 8. Kommende møder og årshjul 
 23.02.15 Mødet afholdes i UngeMiljøet 
 11.05.15 Heltidsskolen 
 07.09.15 Stålvej 
 30.11.15 Nyholmsvej 12 
 
Pkt. 9. Eventuelt 
 Intet at bemærke 
 
Med venlig hilsen 

 
Vagn Liltorp 

Vagn Liltorp    Heidi O Skjøttgaard 
Formand    Næstformand 


