
 

 

 
 
 
 
 

Beslutningsreferat af MED-udvalgsmøde 
 

Tidspunkt: Tirsdag den 6.6. 2017 kl. 11.00 – 13.00 Nyholmsvej 12, Randers 
 
Mødedel- 
tagere: Rene Berg Andersen, Gitte Møller Jensen, Kim Ankerstjerne Thorsen. 

Berit Schneider Mogensen, Henrik Bille Krebs, Bo Jacobsen, Steffen 
Reng Andersen. Afbud fra: Karl Johan Nielsen og Heidi O. Skjøttgaard. 

 
Mødeleder:   Steffen Reng Andersen 
Referent:  Steffen Reng Andersen 
 
 
Pkt. 1   Godkendelse af referat fra 29.3.2017 
  
  Referatet godkendt 
 
Pkt. 2   Siden sidste møde 

 
Fra ledelsen:  
 
Besøget et af Børn og Skoleudvalget 29.5.2017 
Ny konstitueret direktør for Børn og Skole 
TR-valg den 14.6 for undervisere 

  
Fra medarbejderne: 

  
 

Pkt. 3  Udviklingsplan for specialundervisningsområdet 
  
  Drøftelse af udviklingsplanen og input til høringssvar 
 

Udviklingsplanen er medsendt som bilag. 
 
Input: 

 Det er en spareplan, der får indflydelse på kvaliteten 

 Vigtigt at kvalifikationer og kompetencer følger med, hvis der skal 
ske en bevægelse fra specialskole til specialklasse 

 Midler skal sættes af til kompetenceløft af området 

 Planen er et debatoplæg, derfor skal der gøres opmærksom på 
kompleksiteten i særligt den ældste del af elevgruppen. Der er brug 
for tilbud med håndværksmæssigt indhold 



 

 

 Der er brug for fokus på ungemiljøer for de ældste, der er fleksible 
og imødegår de unges mobilitet 

 
 
Pkt. 4  MED-strukturen og vores MED-forretningsorden i RU 
 
  Der er ønsker og forslag om, at vi slår 2 områder sammen 
   
  Vi gennemgår vores forretningsorden og rammesætter arbejdet i MED. 
 

 Administrationen er et lille område med 3-4 ansatte, så vi slår 
området sammen med et større i ungdomsskolen 

 Steffen undersøger formalia med Kirsten O., samt drøfter ordlyden i 
vores forretningsorden. 

 
Pkt. 5  Arbejdsmiljøuddannelsen 
 

Alle skal have den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, hvis man ”sidder” i 
MED-udvalg. 

   
Drøftelse og beslutning – individuelle løsninger eller lokalt MED-kursus for 
alle.  
 

 Flere nye medlemmer mangler MED-uddannelse, og ligeledes 
arbejdsmiljøuddannelsen 

 Steffen undersøger muligheden for en lokal løsning på MED-delen 

 Arbejdsmiljø-delen løses individuelt 
    
Pkt. 6  Økonomi i RU 
 
  En orientering om forbrugsstatus i RU-regi 
 

 Med udgangspunkt i en frisk driftsstatusrapport fra Prisme, 
orienteredes om skolens økonomi, dels forbrugsstatus i forhold til 
budgetter, dels den forventede prognose for året. RU havde en 
overførsel med fra 2016 til 2017, der dels kommer fra SSP-midler, 
dels fra ungdomsskolens bevillinger. 

 
Pkt. 7   Fraværsstatistik 
   

 Fraværsstatistikker for april blev gennemgået. 

 Fraværet i RU er på 3. måned faldende if. ”de seneste 12 måneder” 
og ”seneste 12 måneder lang” 

 Vi ligger under skoleområdet 

 Opfølgningsproceduren følges 
  

 



 

 

Pkt. 8  Kommende møder og årshjul  
  
  Fredag den 1.9.2017, fra kl. 10.00-12.00 – Kaosamba. 
   
  Mandag den 30.10.2017, fra kl. 13.00-15.00 – Kompasset 
 
  Fredag den 8.12.2017, fra kl. 12.00-14.00 - Laksetorvet 
 
Pkt. 9  Eventuelt 
 

 Jf. årshjulet er der i 3.kvartal fokus på gennemgang af stoffer etc. 

 Positive tilbagemeldinger på medarbejderarrangementet i maj. 
 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Steffen Reng Andersen  Heidi O Skjøttgaard 
Formand    Næstformand 


