
 

 

 
 
 

Referat fra MED-udvalgsmøde 
 

Tidspunkt: Torsdag den 09. 06. 2016 kl. 13.00 Laksetorvet , 8900 Randers C 
 
Mødedel- 
tagere: Vagn Liltorp, Karl Johan Nielsen, Steffen Reng Andersen, Henrik Bille Krebs, Heidi 

Skjøttgaard, Rene Berg Andersen, Gitte Møller Jensen, Kim Ankerstjerne Thorsen  Lilian S. 
Hagensen. 

 
Fraværende:  Gitte og Kim var begge på kursus 
 
Mødeleder:   Vagn Liltorp 
Referent:  Lilian S. Hagensen 
 
 

Pkt. 1  Godkendelse af referat fra 21.04.16. 
Der blev gjort opmærksom på, at referatet fra den 04.03.16 ikke var blevet 
godkendt. Begge referater blev gennemgået og godkendt.  
 

Pkt. 2 Siden sidste møde 
Fra ledelsen:  
Orientering fra bestyrelsesmøde (Steffen og Vagn). 
Steffen orienterede kort om ansættelsesprocedure vedr. sin ansættelse som ny 
ungdomsskoleleder. 
På næste bestyrelsesmøde drøftes proces for valg til bestyrelsen, samt retningslinjer 
for ungdomsskoleture/klasseture. 
Bestyrelsen udviste stor begejstring for de tilbudte sommerkurser.  

 Ansættelse. 
Der er ansat en kommunikationsmedarbejder i Randers Ungdomsskole. 
Økonomi. 

 Heltidsundervisningen er bevilget en ekstra gruppe frem til sommerferien. 
 Næste møde. 

Pkt. på næste møde: De unges rolle i bestyrelsen. 
 
 
Fra medarbejderne:  
Der har været afholdt valg til TR og suppleant for TR.  
Heidi er genvalgt, men der er ingen suppleant. 

 
Pkt. 3 Orientering vedr. lederansættelse. 

Steffen Reng Andersen er blevet ansat som kommende leder af Randers 
Ungdomsskole. Steffen orienterede kort om ansættelsesprocedure. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Pkt. 4 Orientering om ”Mere tid og trivsel” 

Fraværsoversigt gennemgået.  
Randers Kommune har iværksat et projekt til nedbringelse af sygefravær: 
”Mere tid og trivsel”.  
Projektet er sat i gang for at medvirke til at nedbringe sygefraværet generelt. Der er 
særligt fokus på ”drypvis fravær”, samt fastholdelse af kontakt til medarbejdere 
under langtidssygemelding. 
Ungdomsskolen kan lave vores egen procedure på området. Proceduren skal meldes 
ud i ”fredstid”, således at alle ved, hvad der foregår.  

 
Pkt. 5 Principper for ungdomsskoleture. 
 Drøftelse af klasseture for privatskoler m.m. 

Bestyrelsen skal på deres næste møde den 14.09 drøfte klasseture for elever på 
privatskoler. Der er viden om, at 2 klasser har været på tur, hvor lærerne har været 
aflønnet af Randers Ungdomsskole. Det blev oplyst, at holdene er lagt ud på 
hjemmesiden til tilmelding, men at det kan finde sted, at klasser får booket sig ind 
først. Der følges op på den aktuelle tur. Emnet drøftes yderligere på det kommende 
bestyrelsesmøde. 

 
Pkt. 6 Personalepolitik. Herunder håndtering af vold og trusler. 
 Drøftelse.  

Alt skal anmeldes. Hoved-MED har lavet en beskrivelse om håndtering af vold og 
trusler. Den er ikke behandlet i sektor-MED endnu.  
Vi har nedsat en arbejdsgruppe (Steffen, René og Heidi) til at lave retningslinjer for 
Randers Ungdomsskole. Skadelidte og dennes AMR er til stede, når arbejdsulykke 
anmeldes. 
 

Pkt. 7 Medarbejderarrangement. 
 Opsamling 

Forrygende medarbejderarrangement.  
Enkelte havde ikke modtaget invitation, hvilket kan skyldes, at mailadresserne ikke 
er korrekte. Sekretariatet følger op på kontaktoplysninger. 
Næste arrangement afholdes den 5. maj 2017.  
Arrangør HU. 
Henrik Bille har bestilt samme band som i år. 

 
Pkt. 8 Med og AMO 
 Fravær gennemgået under pkt. 4 
 
 
 
 



 

 

Pkt. 9 Kommende møder og årshjul 
 Bestyrelsesmøder:  Den 12.09., 01.11. samt 01.12.2016 
 Med-udvalgsmøder:  På Klostervej den 07.09.2016 
    På Laksetorvet den 27.10.2016 
    På Nyholmsvej den 21.11.2016 
Pkt. 10 Eventuelt 
 Pkt. til næste møde:  Ledelsesstruktur. 
    Kommunikation. 
    Unges rolle i bestyrelsen. 
 
 

Mødet sluttede kl. 14.30 
 
Med venlig hilsen 

Vagn Liltorp 

Vagn Liltorp    Heidi O Skjøttgaard 
Formand    Næstformand 
 


