
 

 

 
 
 
 
 

Resumé af MED-udvalgsmøde 
 

Tidspunkt: Onsdag den 25.01. 2017 kl. 10.00 – 12.00 Klub Fårup, Randersvej 33, 
Fårup 
 
Mødedel- 
tagere: Steffen Reng Andersen, Henrik Bille Krebs, Heidi Skjøttgaard, Rene Berg 

Andersen, Gitte Møller Jensen, Kim Ankerstjerne Thorsen. 
 
Fraværende: Karl Johan Nielsen, Lilian Hagensen 
 
Mødeleder:   Steffen Reng Andersen 
 
Referent:  Steffen Reng Andersen 
 
 
Pkt. 1  Godkendelse af referat fra 02.12.16 – godkendt. 
  
 
Pkt. 2 Siden sidste møde 

Fra ledelsen: HU: Ansættelsesproces if. HU-leder er i gang. 
Pædagogiske dage afviklet. 

 
 FU: Afbud 
 
 FM: Ansættelser af klubass. er forløbet godt.   

Fremover laves opslag 2 gange om året, herimellem 
ansættes midlertidigt. 

  
Fra medarbejderne: 
 HU: God proces vedr. lederstillingen m. blandt andet 

dialogmøde m. alle medarbejdere. Vi har flere 1:1-
tilbud i gang, end vi plejer. Pædagogisk weekend 
med Projektskolen og Kompasset, dels omhandlende 
læringsmål, dels mission og profil. 

 Den udtalte bekymring i forhold til lederløsningen er 
blevet gjort til skamme. De midlertidige HU-ledere gør 
det godt – det fungerer. 

 
 FU: Sløjdlokale etableres på Nyholm 
 



 

 

 FM: Kaosambassaden en del af arrangement på 
Rådhustorvet – 400 så begivenheden. 

 Forespørgsel fra Børn – og Skoleudvalget vedr. 
Kaosambassaden – der blev udarbejdet et skriftligt 
svar af meget høj kvalitet omhandlende aktiviteter, 
besøgstal, samarbejdspartnere og projekter /events. 

 
Pkt. 3. Gennemgang af retningslinjer 

  Retningslinjer – forflyttelser 

- Det medsendte bilag, hvor retningslinjerne godkendt i SektorMED beskrives, 
drøftes if. betydningen for RU og RU-ansatte. 

- Hvad skal vi formidle videre? Hvem gør det? Hvordan? 
 

Skal på næste gang. 
 

 Retningslinjer – billeder/video 
- Det medsendte bilag, hvor retningslinjerne godkendt i SektorMED beskrives, 

drøftes if. betydningen for RU og RU-ansatte. 
- Hvad skal vi formidle videre? Hvem gør det? Hvordan? 
- Der er ingen retningslinjer for elevers optagelser af lærere/pædagoger ”in 

action” – der er ikke klar og tydelig lovgivning på området 
Den enkelte skolebestyrelse skal udarbejde retningslinjer. Drøftelse og 
beslutning om videre proces 
 
I HU er det ledere + teamkoordinatorerne, der har ansvaret for at formidle til de 
enkelte team på teammøder. 
 
I FM er det leder og teamkoordinatorer, der har ansvaret for formidling. 
 
I FU er det via hjemmeside, fællessamlinger og if. med nyansættelser. 
 
Arbejdet med at udvikle retningslinjer for RU, i forhold til elever der optager lyd / 
tager billeder af medarbejdere – dette sker i bestyrelsen. 
Vi skal have forvaltningen til at komme med en rammesætning. 
 

 Vold og trusler  
- Vi har et hængeparti(også kommunalt) vedr. håndteringen af ovenstående i 

forhold til gældende lovgivning, kommunale retningslinjer og praksis – feltet er 
utydeligt og uklart, men nu har en erfa-gruppe under SektorMED et bud, som 
afklares med forvaltningen 

- Vi anbefaler forvaltningen at afholde et temamøde vedr. lovgivning, 
retningslinjer og praksis – hvad skal vi? Hvordan? 

- Vi tænker deltagelse af AMR, TR og ledere inden for skoleområdet 
- Der ønskes respons på ovenstående og, hvad vi gør i den mellemliggende 

periode 
- Handlevejledninger pudses af / laves. 



 

 

- Klarhed og tydelighed på procedurer. 
- Temadag under opsejling – SektorMED og forvaltning har pinden. 

SAN tjekker op på status. 
- SAN og GMJ laver oplæg. 

 
 Magtanvendelser 

- Det medsendte bilag, hvor retningslinjerne godkendt i SektorMED, beskrives, 
skal vi have implementeret i RU-regi. 

- Drøftelse af implementeringsproces. 
 

- Relevante skemaer og uddybende tekst findes på RU-hjemmesiden. 
 
- Bringes i spil på intro-aftner, ved ansættelser og på teammøder. 
 
- Ledelsen har ansvaret for dette. 
 

Ikke relevant for FM 
 

Pkt. 4 Regnskab 2016, budgetorientering 2017  
v/Steffen Reng Andersen (SAN) 

  
Med-udvalget roste det ”flotte arbejde” if. regnskabet for 2016 – det er godt   
ramt. En væsentlig del af overførslen på 1,3% skyldes SSP-midler og 
projektmidler, der skal projekt-drifte i 2017, men vi har fået alle midler overført. 
 

Pkt. 5 Med og AMO 
 Herunder fraværsstatistik (bilag) 
 
Pkt. 6 Kommende møder og årshjul 
  
 Onsdag den 29.03.17 kl. 08.15 – 10.00 Nyholmsvej  

- Forflyttelser 
- APV 
- Kirsten Ohmand – rammesætning af MED-arbejdet 

 
Mandag den 29.05.17 kl. 13.00 – 15.00 Ja-kontoret 
(1. kvartal i årshjulet) 

 Rummets indretning 
 
Pkt. 7 Eventuelt 
 

RBA – kan ikke finde referater på hjemmesiden fra MED og bestyrelsesmøder – 
de seneste er fra 2015. 
SAN undersøger. 

 
 SSP – Claus Hansen inviteres med på mødet den 29.5 
 
Med venlig hilsen 



 

 

Steffen Reng Andersen  Heidi O Skjøttgaard 
Formand    Næstformand 


