
 

 

 
 
 
 
 

Dagsorden til MED-udvalgsmøde 
 

Tidspunkt: Onsdag den 29.03. 2017 kl. 08.15 – 10.00 Nyholmsvej 12, Randers 
 
Mødedel- 
tagere: Steffen Reng Andersen, Karl Johan Nielsen, Henrik Bille Krebs, Heidi 

Skjøttgaard, Rene Berg Andersen, Gitte Møller Jensen, Kim Ankerstjerne 
Thorsen. Berit Schneider Mogensen 

 
Mødeleder:   Steffen Reng Andersen 
Referent:   
 
Pkt. 1  Velkommen til Kirsten Ohmand 
  

Kirsten er inviteret med for at give udvalget en introduktion til MED-
rammeaftalen. Hvad er nyt? Hvad skal vi være opmærksomme på? 
Ændringer i forretningsordenen, hvordan? 

 
 Kirsten rammesatte, hvad der er opgaver og temaer i et MED-udvalg 
Pkt. 2 Godkendelse af referat fra 25.1.17 

 
Referatet godkendt   

 
Pkt. 3. Siden sidste møde 
  

 Randers Fælles Elevråd(RFE) er nu opgaveplaceret i RU 

 Samarbejdet, BROEN, mellem UU og RU er forlænget 1 år, og finansieres 
nu af skoleafdelingen 

 LU-årsmøde, hvor §24b i folkeskoleloven var et stort tema 

 God avisomtale af RU 

 Børn og skoleudvalget kommer på besøg 29.5.2017 

 Bo Jacobsen er ny HU-leder 
 RU samarbejder med Tradium om uddannelseskendskab 

 UU og RU har gang i mange gode samarbejdsprojekter 
 Ledergruppen har besøgt LEGO, hvor vi snakkede ledelse, projektledelse 

og innovation 

 Alle RU-valgfag er nu godkendt, så den enkelte skole kan godkende, at de 
placeres mere fleksibelt 

 Arrangement vedr. vold og trusler 
 HU er opnormeret frem til sommerferien grundet stor søgning 

 Visitationsproceduren til HU er det lykkedes os at ændre, så den bliver 
dynamisk og fleksibel. 



 

 

 Ungdomsskoledagen gik meget fint  

Pkt. 4 APV 
 

- Orientering om og drøftelse af APV’er og handleplaner fra AMO-grupperne  
 

De enkelte Arbejdsmiljøgrupper orienterede om deres arbejde med APV`en. 
Der udarbejdes handleplaner i de respektive grupper. 
Den samlede APV for RU bliver tilgængelig på hjemmesiden. 
 

Pkt. 5 Fraværsstatistik 
 

- Gennemgang af seneste statistikker for RU og afdelinger 
 

Den samlede RU-fraværsstatistik og for de enkelte afdelinger blev gennemgået 
Samlet set falder fraværet i RU, efter et par måneder med stigninger. 

 
Pkt. 6 Retningslinjer for forflyttelse i forbindelse med skoleårets planlægning 

 
- Retningslinjerne er gældende for RU-medarbejdere 
- Vi skal have behandlet retningslinjerne 
- Vi skal have afklaret RU-MED-processen 

 
RU følger de af forvaltningen beskrevne retningslinjer. 
 

Pkt. 7 Kommende møder og årshjul  
 
 Mandag den 29.05.17 kl. 13.00 – 15.00 Ja-kontoret 

(1. kvartal i årshjulet) 
 Rummets indretning 
 

Det aftalte møde den 29.5 skal flyttes, da RU får besøg af Børn og 
skoleudvalget. 
Steffen finder en ny dato – alle melder ind, hvilke datoer de ikke kan. 

 
Pkt. 8 Eventuelt 
 
 Gitte og Steffen fremlagde en håndterings-flow-diagram vedr. vold og trusler. 
 Der kommer et tiltag fra forvaltningsside, som vi lige afventer. 
 Næste MED-møde er følgende på dagsordenen: 

 MED-struktur i RU 

 Arbejdsmiljøuddannelse 

 Forretningsordenen 
 
 
 
 
 



 

 

Med venlig hilsen 
 
 
Steffen Reng Andersen  Heidi O Skjøttgaard 
Formand    Næstformand 


