
 

 

 
 
 
 
 
 

Referat fra 
MED-udvalgsmøde 

 
Tidspunkt: Fredag den 04. marts 2016 kl. 13.00 til kl. 15.00 Toldbodgade 3. 
 
Mødedel- 
tagere: Vagn Liltorp, Karl Johan Nielsen, Steffen Reng Andersen, Henrik Bille, Heidi 

Skjøttgaard, Lars Søvsø, Lilian S. Hagensen. 
 
Mødeleder:   Vagn Liltorp 
Referent:  Lilian S. Hagensen 
 
Pkt. 1. Godkendelse af referat fra 30. november 2015. 
 Referat godkendt.  

Bemærkninger:  Det blev oplyst, at der er nedsat en arbejdsgruppe mellem UUR 
og Randers Ungdomsskole med fokus på sygefravær under titlen 
”Mere tid og Trivsel”.  Der bliver afholdt møder i grupperne og 
fælles konferencer løbende. Der er afholdt valg i de enkelte AMR-
grupper og valgt er: René Berg Andersen for fritidsmiljøerne, Kim 
Ankerstjerne for fritidsundervisningen med Allan Poppe som 
suppleant. I HU er Gitte Møller Jensen foreslået med Tina som 
suppleant. Der afholdes endelig valghandling primo april. Lilian 
Hagensen er valgt for den centrale enhed med Berit Mogensen 
som suppleant. For at undgå misforståelser er det besluttet at 
formand og næstformand godkender fremtidige referater i 
fællesskab. 

  
 
Pkt. 2. Siden sidste møde. 

Orientering og indkomne sager: 
- fra ledelsen: Ledelsen orienterede om, at der afholdes møder med  

skoledirektøren og den konstituerede skolechef. Der  
skal tages stilling til, hvorvidt lederskiftet i Randers 
Ungdomsskole skal håndteres med hurtigt stillingsopslag 
eller konstituering af Steffen Andersen. 
Der har været møder vedrørende valgfag både for 
flygtninge i folkeskolerne og på asylcentre. 
Ungdomsskolen har givet tilbud og spurgt ind til, hvad vi 
kan hjælpe med.  
Endvidere blev der orienteret om uanmeldte besøg fra 
arbejdstilsynet på Heltidsskolen og Kompasset. 
Ungdomsskolen har fået 3 påbud: Vand under linoleum, 
udluftning i et lokale samt fastspænding af slibemaskine. 
 
 



 

 

 
 
 
 
Det blev oplyst, at Randers Ungdomsskole har ansat en 
medarbejder på 25 timer ugentligt udelukkende til 
fritidsundervisning. 
Ligeledes blev der orienteret om den nye sekretær, som 
har været på rundtur for at se de 3 afdelinger af HU samt 
Kaosambassaden 

 
- fra medarbejderne: Kan nye job ses på vores hjemmeside? 

De skal være synlige på hjemmesiden. 
Mulig konstituering i ledelsen og mulig konstituering i HU 
skaber uro blandt HU-personalet. 
Samarbejde mellem Ungemiljø – Kompas og Heltidsskolen 
er godt. 

 
Pkt. 3. Økonomi (regnskab og budget) 

Orientering v/Steffen Reng Andersen 
Randers Ungdomsskole kom ud af 2015 med et underskud på kr. 75.000,00. Grunden til 
underskuddet er bl.a. etableringsudgifter til Ungemiljø Nord. Pengene bliver refunderet til 
ungdomsskolen i 2016. Der blev givet udtryk for, at alle afdelinger i Randers 
Ungdomsskole forvalter deres budget fint. 
Budget 2016 er udmeldt og fordelt til de enkelte afdelinger. Rammebesparelsen er 
trukket fra alle afdelinger og har ikke medført medarbejderreducering. Det kan se ud til, 
at ungdomsskolens budget er væsentligt lavere end tidligere, men dette skyldes, at det 
budget vi tidligere havde til bygningsvedligehold, nu er overgået til Ejendomsservice. 
 

Pkt. 4. Fra årshjul. Personalepolitik/kompetenceudvikling 
 Udsat til næste møde 
 
Pkt. 5. Fra årshjul. Drøftelse af forebyggelse af stress 
 Udsat til næste møde 
 
Pkt. 6. Kommunikation: Drøftelse af strategi.  

Ledelsen fremlægger forslag.  
Bilag udsendes torsdag eftermiddag. 
Indholdet i bilaget blev drøftet. Udvalget er enige i, at Randers Ungdomsskole som 
organisation har meget at byde på. Der skal findes en måde at gøre Randers 
Ungdomsskoles aktiviteter synlige på. Det drøftedes, om man kunne tilknytte en person, 
der med sin faglighed og kvalifikationer kan rådgive de enkelte afdelinger om muligheder. 
 

Pkt. 7. Kombinationsstillinger – godkendelse af retningslinjer. 
 Bilag vedhæftet. 

Bilaget er godkendt og lægges på hjemmesiden. 
 
Pkt. 8.  Rygepolitik –  

Drøftelse af handleplan.  (Bilag vedhæftet) 
Handleanvisning. Hvordan kan vi håndtere denne politik? 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Fritidsmiljøerne er ikke undervisning, men der er etableret røgfrit område. 
Fritidsundervisningens elever har undervisning og skal under samme regler som alle 
andre, der har undervisning.  
Udvalget drøftede politikken, og det blev besluttet, at der skal være en fælles holdning. 

 
Pkt. 9.  RU efter 01.08.  
 Drøftelse af strategi 

Der skal være en procedure frem mod lederskiftet. Der er drøftelser mellem 
ungdomsskolens ledelse, skoledirektøren og konstitueret skolechef om, hvorvidt der 
skal et stillingsopslag nu eller en konstituering til. Der kommer muligvis en afklaring i 
uge 10. Når der er an afklaring overvejes om der skal indkaldes til ekstra MED-møde. 

 
Pkt. 10. MED og AMO:  

Opfølgning på APV, arbejdsmiljø, rullende APV 
Fraværsstatistik (bilag) 
Fraværsstatistik var sendt ud som bilag. Den er svær at læse, så vi ser frem til ny 
opgørelsesmetode. 
Det blev oplyst, at vi fremover medsender fraværsoversigt fremsendt fra kommune. 
Den giver et bedre oveblik, da den er opgjort på dage. Projektet ”Mere tid og Trivsel” 
opfordrer til mere fokus på drypvis fravær og ekstra fokus på langtidssygemeldinger. 

 
Pkt. 11. Medarbejderarrangement den 20.05.16 

Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Steffen Andersen og Henrik Bille. 
Henrik vil forsøge at finde nogle medarbejdere til arbejdsgruppen  

 
Pkt. 12. Kommende møder 
 Fastsættes senere så de ligger umiddelbart før bestyrelsens møder. 
 
Pkt. 13.  Evt. 
 Intet at bemærke 
 
Med venlig hilsen 
 
Vagn Liltorp    Heidi O Skjøttgaard 
Formand    Næstformand 

 
 

 
 

 

 
 
 

 


