
 

 

 

 

 

 

Referat fra 
MED-udvalgsmøde 

 
 

Tidspunkt: Mandag den 11. maj 2015 kl. 15.30 til kl. 17.00 - Klostervej 40 
Mødedel- 
tagere: Vagn Liltorp, Karl Johan Nielsen, Steffen Reng Andersen, Heidi Skjøttgaard, Lars Poulsen Søvsø, 

Rene Berg Andersen, Lilian S. Hagensen. 
 
Mødeleder:   Vagn Liltorp 
Referent:  Lilian S. Hagensen 
 
 
Pkt. 1.  Godkendelse af referat fra 23. februar 2015. 

Der var ønske om, at få uddybet fra pkt. 11 vedrørende ansøgning om DUT-midler. Det blev forklaret, at 
Randers Ungdomsskole har hjulpet UU med at skrive ansøgning, således at tankerne omkring Herreværelset 
kan udbredes. 

 
Pkt. 2. Siden sidste møde. 

Orientering og indkomne sager  
- fra ledelsen: I HU-regi har der været drøftelser omkring 6. ferieuge og Milife. Næsten alle HU-

medarbejdere har gennemgået grundkurset i Milife og kan bruge deres viden i undervisningen. 
Randers Ungdomsskole har søgt og fået bevilliget kr. 600.000,00 fra Grundfos til fase 1. Det er en 
1 til 1 medfinansiering og måske vil Grundfos også være med til fase 2 og 3 i 
kompetenceudviklingen. Trygfonden er også interesseret i Milife. 
 

- fra medarbejderne: Intet at bemærke fra medarbejdersiden. 
 
Pkt. 3 Udlægning af specialressourcer 
 Drøftelse. Bilag vedlagt 

Punktet skal behandles på et Sektor-medudvalg, og fra medarbejdersiden ønskes en drøftelse med henblik 
på, evt. at fremsende et høringssvar. Det blev oplyst, at folkeskolerne nu skal betale samme pris pr. elev, hvis 
der bliver behov for specialtilbud. Tidligere har der været forskellige beløb på disse tilbud. Folkeskolerne får 
tildelt midler til disse specialtilbud. Randers Ungdomsskole skal være skarpe og sælge sig selv godt med 
hensyn til HU.  
Med-udvalget drøftede punktet ud fra det vedlagte bilag og enedes om, at det er udmærket med ens priser for 
de forskellige tilbud. Med-udvalget fremsender ingen høringssvar. 

 
Pkt. 4 Forretningsorden 
 Orientering om møde den 02.juni 2015 v/Steffen R. Andersen 

MED-udvalget holder temadag den 02. juni fra kl 09.00 til 14.00 på Nyholmsvej 12.  Temaet er 
forretningsordenen, der skal laves mere tidsvarende og fortælle mere om, hvordan MED-udvalget ønsker at 
arbejde fremadrettet. 
 

Pkt. 5. Timeløn kontra månedsløn for undervisererne i Randers Ungdomsskole 
 Orientering Steffen R. Andersen   

Randers Ungdomsskoles timelønnede medarbejdere skal vælge, om de fortsat ønsker timeløn eller hellere vil 
på månedsløn. Brev er sendt ud og tilbagemeldingerne er begyndt at komme.  
 

Pkt. 6. Budget 
Orientering v/Steffen R. Andersen 

 Steffen Reng Andersen (SAN) orienterede om budgettet. Forbrugsprocenten svarer til, hvad man kan forvente.  
 Overførslen fra 2014 er gået ind og beløbet for lock-out midler er flyttet til lønbudgettet for HU. 
 Til næste møde ønskes en rapport med forbrugsprocent. 
 
Pkt. 7. Status på kombinationsstillinger og klubstruktur 
 Orientering v/Steffen R. Andersen 

Der er d.d.kommet 28 ansøgninger. Der deadline den 22. maj. Der er nedsat et ansættelsesudvalg, og da de 
nye medarbejdere skal ansættes under BUPL, er Karsten Madsen med ved samtalerne. 
Der blev spurgt, hvor ændringen i klubstrukturen er blevet besluttet, hvortil der blev 



 

 

svaret, at det er en ledelsesbeslutning truffet på baggrund af den nye skolestruktur,  
for at tilpasse samarbejdet med folkeskolerne bedst muligt.  
Det blev oplyst, at der har været afholdt infomøder om ændringerne for klubmedarbejdere  
og koordinatorer. Ligeledes blev det oplyst, at ændringer også sker for at bruge  
ressourcerne i Randers Ungdomsskole bedst muligt. 
Det er et ønske fra medarbejdersiden, at lignende beslutninger også bliver drøftet  
i MED-udvalget fremover.  

 
Pkt. 8. Politikker sendt til høring i klubberne 
 Drøftelse 

Randers Ungdomsskoles misbrugspolitik har været til høring i klubberne.  
Den blev drøftet på mødet og efter små justeringer, bliver den lagt på hjemmesiden. 
 

Pkt. 9. Medarbejderarrangement 
 Opsamling  
 Positive tilbagemeldinger på arrangementet, men ingen succes med foredragsholderen. 

Positivt at der var kaffe i år, men man manglede lidt sødt dertil.  
Næste medarbejderarrangement bliver afholdt fredag den 20. maj 2016.  

 
Pkt. 10. MED og AMO:  

Opfølgning på APV, arbejdsmiljø, rullende APV 
Fraværsstatistik (bilag) 
Fraværsstatistik blev drøftet. MED-udvalget ønsker en statistik med % og afdelingsopdelt. Den bliver lavet til 
næste møde.  
Det blev drøftet, hvornår et fravær er bekymrende. Vi ved, hvem der er/har været langtidssyge og kender 
også grunden. Fra medarbejdersiden udtrykkes bekymring for, om ledelsen kan have ”fingeren på pulsen”, 
når ledelsen ikke er ret meget tilstede i skolernes dagligdag i Heltidsundervisningen. 

  De rullende APV’er hænger – de skal i gang. 

 
Pkt. 11. Kommende møder og årshjul 
 07.09.15 Stålvej 4 
 30.11.15 Nyholmsvej 12 
 
Pkt. 12. Eventuelt 
 Intet at bemærke 

 
Med venlig hilsen 

 
Vagn Liltorp 

Vagn Liltorp    Heidi O Skjøttgaard 
Formand    Næstformand 


