
 

 

 
 
 
 
 
Dagsorden til MED-udvalgsmøde 
 
26. oktober 2017 

 
Tidspunkt: Fredag den 1.9. 2017 kl. 10.00 – 12.00 Kaosambassaden 
 
Mødedel- 
tagere: Rene Berg Andersen, Gitte Møller Jensen, Kim Ankerstjerne Thorsen, 

Henrik Bille Krebs, Bo Jacobsen, Peter Larsen, Steffen Reng Andersen 
 
Mødeleder:   Steffen Reng Andersen 
Referent:   
 
Pkt. 1  Referat fra 06.06.2017 godkendt.  
 

Fremover hedder punktet opfølgning på referatet. Referatet godkendes af 
for- og næstformand. 

  
Pkt. 2   Siden sidste møde 

 
Fra ledelsen: 

   

 Senest intro på Rismølleskolen i overbygningen + deltagelse på 
forældremøde. 

 Kommende medarbejdermøde på Nyholm for CfU&L-lærere 

 Fredag den 8.9 kommer elever fra Randers Real til intro på Nyholm. 

 HU har gang i kompetenceudvikling if. CoolKids, 
læsevanskeligheder og teamsamarbejdet. 

 Kick-off-arrangement 21.8.2017 i Fritidsmiljø & Demokrati for alle 
medarbejdere – mange nye ansatte. 

 Fra SSP – medarbejder har vidnet i straffesag – nærmeste leder 
følger tæt. 

 ”Vi rykker sammen i bussen” – vi mødes til arrangementer på tværs 
i RU-regi. Næste gang er julehygge den 24.11.2017 på Nyholm. 

 MED-udvalgets høringssvar vedr. udviklingsplanen for 
specialundervisningsområdet er blevet hørt. Planen sættes i proces. 

 Ledergruppen er i gang med et udviklingsarbejde, der skal munde 
ud i et RU-ledelseskodeks. 

 Klub Bjerregrav er lukket midlertidigt p.gr. a. vandskade. De unge 
tilbydes alternative løsninger i Fårup og Hornbæk. Der er arrangeret 
buskørsel. 

 



 

 

 
 
 
 
 
Fra medarbejderne: 

   

 Medarbejderne fortæller, at der er gang i de forskellige afdelinger i 
ungdomsskolen.  

 Mange elever i HU 

 RandersUgen-arrangement 

 Fuld knald på Nyholm, klassisk ungdomsskoleundervisning og 
samarbejdet med grundskolerne. 

 
Der er højt aktivitetsniveau, og der er mange unge i RU-regi. 
 

Pkt. 3  MED-strukturen og vores MED-forretningsorden i RU 
 

Vi slår 2 områder sammen – den centrale AMG nedlægges, så vi fremover 
har 3 grupper. Der er 3 medarbejdere i den centrale, og de har selv ytret 
ønske om at komme ind i en større gruppe. De 3 centrale medarbejdere 
hører i fremtiden under Center for Undervisning & Læring. 
Kirsten Ohmand har været inde over ændringen med rådgivning. Kirsten 
har meddelt, at ændringen ikke skal i SektorMED. 

   
Vi gennemgik vores forretningsorden. Den reviderede findes på 
hjemmesiden.  

    
Pkt. 4  Økonomi i RU 
 
  En orientering om forbrugsstatus i RU-regi.  
 

Med udgangspunkt i økonomirapporter fra Prisme og Nemøkonomi pr. 
31.08.201, fik udvalget en status. RU-budgettet ser fint ud. Vi ser ud til at 
gå i balance, måske et plus. 
 

Pkt. 5   Fraværsstatistik 
 
  Vi gennemgik de seneste fraværstal(juni) på et overordnet plan. 
 
  Sygefraværet i RU er faldende, og det laveste i 12 mdr. 
 
Pkt. 6  Kommende møder og årshjul  
   
  Jf. årshjulet for arbejdsmiljøarbejdet – fokus på nedenstående i grupperne:  

 
- 3. kvartal; gennemgang af stoffer og materialer 



 

 

 
 
 
 
 
 
- 4. kvartal; gennemgang af arbejdets udførelse 

 
Pkt. 7  Eventuelt 
 

 Antimobbestrategi blev drøftet med fokus på medarbejderansvar og 
implementering. 

 Individuelle tilmeldinger til de lovpligtige uddannelser i MED og 
arbejdsmiljø 

 
 
 
 
Med venlig hilsen 

 
 
Steffen Reng Andersen  Nikolaj Høegh Skjøde 

Formand       Næstformand 


