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1) Velkomst – godkendelse af seneste referat og dagsorden (bilag 1) 
        Godkendt 

2) Aktuelle sager vedr. arbejdsmiljø  
Vi har fået grøn smiley efter besøg af Arbejdstilsynet i administrationen/Ungecenter Nord. Der var 
fokus på ”belastninger”. Det varslede besøg i UC Øst er ikke gennemført endnu. 
 

 
3) Opfølgning på 4-i-1 -møder og årets indsatsområde – vi planlagde ved seneste MED en drøftelse: 

 

”Hvordan kan vi understøtte hinanden i arbejdet med kerneopgaven i RU i den ny normal?” 
herunder ”Hvordan skaber vi en arbejdskultur, der rummer mulighed for fleksibelt arbejdstider og 
oplevelse af tillid og retfærdighed omkring disse?” Drøftelserne tages op på næste møde på 
baggrund af rapporten ”CSKF – borgers og medarbejders erfaringer i forbindelse med Covid -19-
nedlukning” (vedhæftet dette referat som bilag 2) 
 
I drøftelsen havde vi fokus på: 
- at der kan være brug for en særlig opmærksomhed på medarbejdere, der vender tilbage til 
arbejdet på decentrale enheder efter nedlukning.  
-at vi skal være åbne for, at den digitale transformation har åbnet for nye måder at løse opgaverne 
på. Eksempelvis har vi justeret kontortiden. 
-at vi ikke skal stræbe efter ”normalisering” 
-at vi skal tage erfaringer og læring i forbindelse med nedlukning med videre i vores praksis 
-at hjemmearbejde ikke skal fast rammesættes med være en mulighed alt efter opgavernes indhold, 
hjemlige arbejdsforhold og personlige indstilling. Vi ønsker en tillidsbaseret tilgang til 
hjemmearbejde, men vil også tilstræbe transparens, så der er vished om medarbejders input til 
kerneopgavens løsning. 
-at vi i MUS har fokus på at drøfte evt. hjemmearbejde samt en forventningsafstemning omkring 
opgaveløsningen.  
-ydermere indsættes skema fra netværksmøde på tværs af nordjyske ungdomsskolers 
administrationer. 
-vi drøftede desuden konkrete tiltag rettet imod vores unge brugere. Disse er noteret og indgår i 
bestyrelsens arbejde med at aftale indspil fra RU til implementering af centerkontrakt. 
 
3b) 
Sabrina efterspurgte input til punkt fra CenterMED. Det opleves en paradoksalt, at 
sammensætningen i CenterMED er så divers, at lokalMED skal drøfte fokusområder på bestilling, 
samtidig med at lokalMED skal udvælge og drøfte egne. 

 
 

4) LokalLøn i RU – læs bilag 3 herom og se video i dette link  

 som forberedelse https://youtu.be/MGKTXtfK1OI 

https://youtu.be/MGKTXtfK1OI


På grund af vakant stilling er der kr. 50.000,- til ny løn. Et enigt lokalMED har nedsat et ad -hoc-udvalg 

bestående af AC, Sabrina og Jane (adm.) til at planlægge et socialt opstartsarrangement for de afsatte 

midler. Arrangementet er for medarbejdere der påvirkes af konsekvenserne af den vakante stilling. Der 

peges på 9.-10/8 2021 som et muligt tidspunkt for afholdelse. Udvalget kan suppleres.  

5) MUS i RU – skal vi afvikle efter vores udarbejdede model (bilag 4)? 
Vi arbejder videre med samme skema med en tilføjelse i invitationen omkring at skemaet er vejledende og 

et udgangspunkt til samtalen. Desuden tilføjes jf. pkt. 3 et punkt omkring forventningsafstemning ved nye 

og eksisterende opgaver. 

6) Evt. 
 

Trine og Jens har bolden vedr. sommerafslutning fredag uge 25. 

 


