
 

 

Referat fra  
MED-udvalgsmøde 

 
 
 
 
 

Tidspunkt: Mandag den 7.september 2015 kl. 15.00 til kl. 17.00 Stålvej 4 
 
Mødedel- 
tagere: Vagn Liltorp, Karl Johan Nielsen, Steffen Reng Andersen, Heidi Skjøttgaard, Lars Poulsen 

Søvsø, Rene Berg Andersen, Lilian S. Hagensen. 
 
Gæst: Henrik Bille 
 
Mødeleder:  Vagn Liltorp 
Referent:  Lilian S. Hagensen 
 
 
Pkt. 1.  Godkendelse af referat fra 11. maj 2015 
 Referatet godkendt 
 
Pkt. 2. Siden sidste møde. 

Orientering og indkomne sager  

 
- fra ledelsen Fra ledelsens side blev det oplyst at forbruget i 2015 ser  

fornuftigt ud, og der er en forventning om, at budgettet 
holdes. 
Det blev oplyst, at ungdomsskolebestyrelsen holder møde 
den 14.09.2015, hvor den som et punkt skal behandle 
Strategiplan for Randers Ungdomsskole. Strategiplanen 
indeholder indsatsområderne: PR og synlighed, 
samskabelse, partnerskaber, dannelse og mangfoldighed, 
entreprenørskab samt demokratiprocesser. Der blev spurgt, 
om dato for mødet om samskabelse, hvortil der blev svaret, 
at mødet er flyttet fra september til oktober da 
Udviklingsafdelingen under Børn og Skole inviterer til 
fyraftensmøde om emnet den 29.09.15 
 

- fra medarbejderne Intet at bemærke  
 
Pkt. 3. Ny forretningsorden  
 Gennemgang v/Steffen Reng Andersen 

Forretningsordenen har været til godkendelse i MED-udvalget og er nu tilrettet. Af den nye 
forretningsorden fremgår det, hvad der kan, og hvad der skal bringes ind i MED-udvalget. 
Det blev også drøftet, hvorvidt møderne skal ligge om eftermiddagen efter arbejdstid eller 
om de kan ligge om formiddagen. MED-udvalgets medlemmer vender tilbage med bud på, 
hvornår der kan afholdes møde mandag den 30.11.15. (Svar senest den 15.10.15 til Vagn 
Liltorp) Endeligt mødetidspunkt fremsendes senere.   

  
Pkt. 4. Budget 2016 

Orientering v/Vagn Liltorp 
Det blev oplyst, at Randers Ungdomsskole i 2016 skal finde en besparelse på ca. 1,12 % 
svarende til kr. ca. 339.000,00. Hvis besparelserne fortsætter i 2017 – 2019, vil det betyde 
en samlet besparelse for Randers Ungdomsskole på over 1 million kroner. Det er en stor  
 



 

 

 
 
 
 
 
del af budgettet og set i lyset af flere udgifter i forbindelse med fastansættelse af 
klubmedarbejdere og undervisere er det en stor del af ungdomsskoles budget. Man ved 
endnu ikke, hvordan besparelserne udmøntes. Procesplanen er rykket, men tidsfrister for 
bl.a. høringssvar er fastholdt. MED-udvalget valgte at udarbejde og indsende høringssvar. 
I høringssvaret opfordrer MED-udvalget til, at det politisk bliver fastlagt, hvor 
besparelserne skal finde sted i stedet for at melde en rammebesparelse ud. 

 
Pkt. 5. Kombinationsstillinger 
 Ønske om at få retningslinjer for oprettelse af disse stillinger 
 v/Rene Berg Andersen 
 Drøftelse. (Bilag) 

Der er fremsat ønske om, at der bliver lavet retningslinjer for kombinationsstillinger. Det 
kan være svært, at få vagtplaner til at hænge sammen, når der er forventninger om, at 
medarbejdere både skal undervisere og være i ungemiljøerne/klubberne. Det er et ønske, 
at kommunikationen blandt lederne bliver bedre, så medarbejderne ikke ”kommer i 
klemme”, fordi de måske ikke helt er afklaret med forventningerne til dem. Randers 
Ungdomsskole skal passe på at overholde 11-timers regel, regler om delt tjeneste, kørsel 
mellem arbejdssteder samt regler om 48 timers arbejde om ugen. Der er forskellige regler 
inden for de forskellige overenskomster. MED-udvalget enedes om, at der til næste møde 
udarbejdes en plan over problematikker ved kombinationsstillinger for HU – 
Fritidsundervisning samt Fritidsmiljøer – og derefter vil vi arbejde videre med principper for 
kombinationsstillinger. 

 
Pkt. 6. MED og AMO:  

Orientering om arbejdsmiljødrøftelse. 
Fraværsstatistik 
Ledelsen, AMR og TR skal have opfølgningsmøde med personer fra projektet: ” Kom godt 
i gang”. 
 

Pkt. 7. Kommende møder og årshjul 
 30.11.15 Nyholmsvej 12 
 Mødetidspunkt fremsendes senere. 
 
Pkt. 8. Eventuelt 

Der blev spurgt, om ungdomsskolen bliver brugt til at arrangere lejrskole for klasser i 
folkeskolen. Der blev svaret, at ture bliver udbudt på hjemmesiden og alle kan tilmelde sig, 
men man vil kigge på tilmeldinger fra i år og sidste år. 
 

Mødet sluttede 16.35 
 
Med venlig hilsen 

 
Vagn Liltorp 

Vagn Liltorp    Heidi O Skjøttgaard 
Formand    Næstformand 

 


