
 

 

 
 
 
 
 

Resumé af MED-udvalgsmøde 
 
Tidspunkt: mandag den 22.10. 2018, kl. 09.00 – 11.00, Nyholm 
 
Mødedel- 
tagere: Gitte Møller Jensen, René Berg Andersen, Kim Ankerstjerne Thorsen, 

Henrik Bille Krebs, Bo Jacobsen, Peter Larsen, Nikolaj Høegh Skjøde, 
Steffen Reng Andersen. 

 
Mødeleder:   Steffen Reng Andersen 
 
Referent:   
 
Pkt. 1   Opfølgning på referatet fra 20.8.2018 – ingen kommentarer 
  
Pkt. 2   Siden sidste møde – deling af viden og info vedr. RU 

Blandt andet: 

 Orientering om den videre proces vedr. Budget,2019-2022 

 Ungdomsskoledagen den 9.3.2018 

 Dialogmødet m. udvalget den 5.10.2018 

 HU – rokeringer og besøg af AT 

 Besøg den 29.10 af direktør og skolechef 

 Lejede lokaler, Ejendomsservice og besparelser 

 Ny-ansættelser i RU-regi 

 Klub-Fårup 

 Beredskabsplaner i RU-regi – SAN tjekker med beredskab if. planer 
og udstyr 

 Erklæring om kørekort – tjek med Jura Team if. e-Boks-løsning - 
SAN 

    
Pkt. 3  Økonomi-status i RU 
 

Vi laver status, og skaber overblik med udgangspunkt i dugfriske rapporter 
fra Nemøkonomi og Prisme  
 

 Orientering vedr. de enkelte enheder 

 Det samlede billede i RU  
 
Med udgangspunkt i forbrugsrapporter fra Prisme pr. 22.10.2018, og 
Nemøkonomi pr. september viser billedet, at RU pt. ligger lavere i 
forbrugsprocent, end på samme tidspunkt sidste år. Her kom RU ud af 2017  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
med et merforbrug på 470.000kr., men vi havde samtidig en overførsel fra 
2016 på 530.000kr. 
 

Pkt.4  Fraværsstatistik 

 
  Vi gennemgår de seneste fraværstal på et overordnet plan. 
 

Fravær blev drøftet for månederne august og september, med 
udgangspunkt i statistik-udtræk fra ”Mere tid og Trivsel” og 
Sygefraværsrapport fra forvaltningen. 
Generelt har RU få medarbejdere med mange sygedage, og mange 
medarbejdere med få sygedage. I august havde 4 medarbejdere 91 af 103 
sygedage, mens 3 medarbejdere i september havde 90 ud af 119 sygedage. 
Der er processer i gang med de langtidssyge medarbejdere. 
 

Pkt. 5  Arbejdsmiljø-årshjul  
   

Jf. årshjulet for arbejdsmiljøarbejdet – ”Gennemgang af arbejdets udførsel”. 
Tunge løft, skub og træk af tunge byrder, vredne arbejdsstillinger, ensidigt 
og gentaget arbejde, m.m.  

   
  Til næste møde har vi Inzubiz-statistik med. 
 
Med udgangspunkt i ovenstående skal I lave en gennemgang af Jeres arbejdsplads og 
drøfte faktorer, der kan have betydning for Jeres arbejdsmiljø.  
F.eks.  
- Er arbejdsstedet indrettet således at man undgår tunge løft, dårlige arbejdsstillinger og 
ensidigt gentaget arbejde?  
- Er der vedtaget særlige bestemmelser om forebyggende arbejdsrutiner, der kan 
minimere skader på muskler og led?  
- Følger alle ansatte instrukser i forebyggende arbejdsrutiner? 
  
Pkt. 6  Eventuelt 

 
 

Med venlig hilsen 
 

 
Steffen Reng Andersen  Nikolaj H. Skjøde 

Formand    Næstformand 


