
 

 

 
 
 
 

Beslutningsreferat MED-udvalgsmøde 
 
Tidspunkt: mandag den 3.12. 2018, kl. 09.00 – 11.00, Kaosambassaden 
 
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 22.10.2018 
   

Beredskabsplaner og erklæring om kørekort 
 

Pkt. 2   Siden sidste møde – deling af viden og info vedr. RU 
Blandt andet: 

 Medarbejderarrangementet den 16.11.2018 
Godt med aktiviteter i lokalet. Musikken for høj – måske en anden 
form for musik? Positive tilbagemeldinger på de 60 min. aktiviteter 
før spisning. Positive tilbagemeldinger. 

 Forslag vedr. special 10.klasser i Randers Kommune 

 HU og besøg af AT 

 Lejede lokaler, Ejendomsservice og besparelser 

 Ny-ansættelser i RU-regi 

 Obligatoriske praksisnære valgfag 
   

Pkt. 3  Forslag om special 10.klasse og omgængere i høring til høring 
   

Skole- og uddannelsesudvalget sender hermed to forslag i høring: 

Skole- og uddannelsesudvalget besluttede på mødet den 13. november 
2018 at sende forslag til ny takstbetaling for 10. klassestilbud fra 
skoleåret 2019/2020 i høring i Handicaprådet, skolebestyrelser og MED-
udvalg. Forslaget er vedhæftet. 

 



 

 

 
 
 
 

Som det fremgår af sagsfremstillingen indebærer forslaget: 

  at der fra skoleåret 2019/2020 for elever i 10. klasse i et specialtilbud 
maksimalt gives en takst pr. elev svarende til takst 1 for 
specialskolerne, samt 

 at der inden det kommende skoleår 2019/2020 udarbejdes et forslag til 
Skole- og uddannelsesudvalget til en fælles målbeskrivelse for 10. 
klasse på specialundervisningsområdet samt overvejelser om 
kommende struktur for 10. klassestilbuddet til elever i 
specialundervisningstilbud. 

Hvis forslaget vedtages, betyder det, at der til alle elever i 10. klasse på 
Firkløverskolen og Vesterbakkeskolen betales takst 1, svarende til ca. 
180.000 kr. pr. elev i Firkløverskolen og ca. 185.000 kr. pr. elev på 
Vesterbakkeskolen. 

Til øvrige skoler med elever i 10. klasse i specialklasse sker der ingen 
ændringer i forhold til den hidtidige betaling. 

Skole- og uddannelsesudvalget besluttede på mødet den 13. november 
2018 at sende forslag til takstbetaling for omgængere på samme 
klassetrin fra skoleåret 2019/2020 i høring i Handicaprådet, 
skolebestyrelser og MED-udvalg. Forslaget er vedhæftet. 

 
Som det fremgår af sagsfremstillingen indebærer forslaget 

 

 at der fra skoleåret 2019/2020 ikke gives takstbetaling for elever i 

specialtilbud, der er omgænger på samme klassetrin. 

Eventuelle høringssvar til forslaget skal indsendes til 
christine.frisch.braendstrup@randers.dk senest torsdag den 20. december 
2018 kl. 12.00. Ønsker man ikke at afgive høringssvar bedes dette 
oplyses. 

 
  Vi drøfter forslagene med henblik på at udarbejde et høringssvar. 
   

Fælles høringssvar udarbejdes – Gitte, Nikolaj, Bo og Steffen laver udkast, 
der ligeledes kommer gennem bestyrelse. 
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Pkt. 4  Økonomi-status i RU 
 

Vedhæftet er statusrapporter fra Nemøkonomi og Prisme på økonomi 
 

 Orientering vedr. det samlede billede i RU  
 

Vi kommer over med et plus, der blandt andet indeholder fondsmidler til 
RUN-drift i 2019. 
 

Pkt. 5  Fraværsstatistik 

 
  Vedhæftet er de seneste fraværstal på et overordnet plan for RU. 
  Kort kommentering på tal og grafer. 
 
  Den fremsendte bilag med sygefraværsstatistik blev drøftet. 

Sammen billede som sidst – få langtidssygemeldte har mange sygedage, 
mens mange medarbejdere har få. 
I november havde 4 medarbejdere 72 sygedage ud af 92(102 medarbejder 
havde 20), mens oktober sagde 4 medarbejdere med 77 ud af 95(100 
medarbejdere havde 18). 

 
Pkt. 6  Registreringer i Insubiz i RU-regi 

 
Vedhæftet er et bilag med alle registreringer i Insubiz i RU-regi mellem 
2014-2018. 
Drøftelse af, hvorvidt dette giver anledning til indsatser/tiltag. 

   
  Insubiz-data vedr. registreringer i perioden 2014-2018 blev drøftet. 
 
Pkt. 7  Eventuelt 

 
 
 

Med venlig hilsen 
 

Steffen Reng Andersen  Nikolaj H. Skjøde 
Formand    Næstformand 

 
 
 


