
 

 

 

 

 

 

Referat fra 
MED-udvalgsmøde 

 
 

Tidspunkt: Mandag den 23. februar 2015 kl. 15.30 til kl. 17.00 i Ungemiljøet 
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 19. januar 2015. 
 Referat godkendt. 
 
Pkt. 2. Siden sidste møde. 

Orientering og indkomne sager  
- fra ledelsen: Det blev oplyst, at der afholdes seminar for Randers Ungdomsskoles bestyrelse 

søndag den 15. marts 2015 fra kl. 09.00 -16.00, hvilket er dagen efter 
ungdomsskolens dag. Dagsorden er på vej, og der bliver lavet en særskilt invitation til 
de unge. Det er planlagt at ledelsen laver et oplæg. 
 

- fra medarbejderne: Det blev oplyst, at man på kontoret i Toldbodgade har samlet 6  
arbejdspladser i ”sekretariatet”. Dette er bl.a. gjort, som et forsøg på at finde 
ud af, hvor meget plads der skal bruges, når vi skal flytte.  

 
Pkt. 3. Timeløn kontra månedsløn for undervisererne i Randers Ungdomsskole 
 Orientering Steffen R. Andersen   

Der blev omdelt en skrivelse vedrørende timelønsansættelse kontra månedslønsansættelse. Med-udvalgets 
medlemmer blev bedt om at forholde sig til skrivelsen, og give tilbagemeldinger på indholdet  
 

Pkt. 4. Klubstruktur 
 Orientering ved Vagn Liltorp 

Efter den nye skolestruktur er blevet vedtaget vil Randers Ungdomsskole bygge den nye klubstruktur op efter 
de samme cirkler. Samtidig vil man oprette nogle 30-timers stillinger, således at nogle klubber kan have en 
længere åbningstid i lighed med ungemiljøerne. De medarbejdere, der får en 30-timers stilling, kan således 
også udføre kontaktlærejobbet på den pågældende skole. Der blev spurgt om, det var muligt at etablere de 
nævnte klubber på de pågældende skoler, hvortil der blev svaret, at der kun var en skole, det ikke kan lade 
sig gøre på, men at man forventer en løsning ca. 15 marts 2015. 

 
Pkt. 5. Køreteknisk kursus 
 Drøftelse af indhold 

Kursernes indhold blev drøftet, og der kom forslag om, at der bliver lavet sandsække, som kan være last i 
busserne under kurserne, hvilket vil give et bedre indtryk af bussernes reaktion under forskellige forhold. 
Ligeledes blev det drøftet, at kurset udelukkende skulle foregå i busserne og ikke i personbiler.  Det blev 
foreslået, at men evt. udsætter kurset den 14.03.15, således at de forskellige forbedringer kan etableres inden 
afholdelse af kurset.     

 
Pkt. 6. Politik for kursus- og konferencevirksomhed i 
 Randers Ungdomsskole. 
 Uddannelsespolitik for Randers Ungdomsskole 
 Drøftelse af de 2 politikker samt opsamling på politikker sendt til høring i klubberne. 
 Nogle små justeringer skal laves, ellers er de klar til at lægge på hjemmesiden. 

De 2 politikker, der er sendt til høring i klubberne, kommer med til næste møde. 
 

Pkt. 7. Medarbejderarrangement 
 Orientering  

Arrangementet bliver lavet efter samme koncept som sidste år, hvilket er rundvisning, foredrag af Monrad (fra 
Monrad og Rislund) og grill.  



 

 

Invitation udsendes først i marts 2015. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pkt. 8. Regnskab 2014  
 Orientering Steffen R. Andersen 

Det blev oplyst at det endelige resultat for 2014 er en overførsel til 2015 på kr. 666.002,00. Halvdelen af dette 
beløb er lockout- midler, som skal bruges til merundervisning i HU. 20% af beløbet må anvendes til 
anskaffelser og resten kan bruges til ekstra lærer/gæstelærer, bevægelsesinstruktører m.m. Det blev oplyst,  
at der er uddannelse  for bevægelsesinstruktører i gang, så der kan man evt. får hjælp. Det restende beløb 
kan evt. anvendes til kompetenceudvikling, samarbejde mellem folkeskoler og erhvervslivet samt til Nyhom. 
 

Pkt. 9. MED og AMO:  
Opfølgning på APV, arbejdsmiljø, rullende APV 
Fraværsstatistik (bilag) 
Fraværsstatistik omdelt. Udvalget drøftede, hvordan man kan ensrette arbejdsgangen omkring 
sygemelding/raskmelding. Der blev gjort opmærksom på at der skal laves en trivselsundersøgelse i 
marts2015 samt en opfølgning på APV. Der er lavet spørgsmål, men der mangler program. 

 
Pkt. 10. Kommende møder og årshjul 
 11.05.15 Heltidsskolen, Klostervej 40 
 07.09.15 Stålvej 4 
 30.11.15 Nyholmsvej 12 
 
Pkt. 11. Eventuelt 

Randers Ungdomsskole har hjulpet UU med at skrive ansøgning vedrørende DUT-midler, således at tankerne 
omkring Herreværelset kan udbredes. Det forventes, at der bliver afholdt 1 hold på Heltidsskolen, 1 hold på 
Grønhøjskolen samt 2 hold på Nørrevangskolen. 
Det blev oplyst, at det nyetablerede Ungeråd i Randers Kommune vil lave en fællessamling den 11.03.2015. 
Samlingen foregår i Arena Randers, og man inviterer elever fra alle skoler. Claus Omann vil også deltage. 
Fra medarbejderside blev det oplyst at der på Randes Ungdomsskoles Facebookside ligger billeder, med 
skydevåben.  

 
Med venlig hilsen 

 
Vagn Liltorp 

Vagn Liltorp    Heidi O Skjøttgaard 
Formand    Næstformand 


