Referat af møde i ungdomsskolens LMU
Torsdag den 6. juni 2019 kl. 8.00 – 9.30
Mødelokalet, UCS10, Højvangen 6, Skanderborg

Deltagere:
Knud Stange
Mette Danielsen

Lasse Møinichen
Claus Daugaard
Stella Bodal Petersen
Michael Stevens (afbud)
Helle Andersen (afbud)

formand for LMU
ungdomsskoleleder
næstformand for LMU
TR for UCS10, Min Vej, Ungeklasse og fritidsundervisning
AMR for UCS10 og Min Vej
TR og AMR for Jeksendalskolen
AMR for klubber og fritidsundervisning
AMR for det teknisk-administrative personale og Ungeklassen
lederrepræsentant for fritidsundervisning og klubber
lederrepræsentant for specialområdet

1. Godkendelse samt underskrift af referat fra seneste møde
Godkendt

2. Godkendelse af dagsorden for det aktuelle møde
Godkendt

3. Nyt vedrørende arbejdsmiljøindsatsen
3.1. Status fra arbejdsmiljøgruppen for UCS10 og Min Vej
Der er stadig udfordringer med ventilationen i lærerforberedelsen på UCS10.
MV lægger ud med 30 elever til august, og bemandingen er derfor reduceret med én medarbejder.
MV-eleverne elever har klaret sig rigtig godt til prøverne.
3.2. Status fra arbejdsmiljøgruppen for klubber og fritid
Klub Rust vil tidligst kunne flytte aktiviteterne til Gudrunsvej 1 i januar 2020.
3.3. Status fra arbejdsmiljøgruppen for Jeksendalskolen
Veng-afdelingen har 12 elever efter sommerferien.
Spisestue og køkken på Jeksendalskolen udbygges og renoveres i sommerferien.
Morten overtager TR/AMR- funktionen fra Lasse.
3.4. Status fra arbejdsmiljøgruppen for TAP og Ungeklassen
Et brandtilsyn på Finlandsvej har givet anledning til små justeringer.
Ida er nyansat i Ungeklassen pr. 1. august 2019.
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4. Kalender og aktiviteter
På mødet fastlægges næste skoleårs første møde i august. De øvrige møder i 2019/20 afholdes i hhv.
(primo) november, januar, april og juni måned.
Mødet i august afholdes tirsdag den 29. august kl. 8.00 - 9.30.

5. Orientering om sygefraværsstatistik ultimo april 2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

6. Orientering og drøftelse i relation til røgfri skoletid og røgfri arbejdstid
Byrådet har vedtaget at indføre røgfri skoletid for elever i Skanderborg Kommunes folkeskoler, specialskoler og 10. klassecenter med virkning fra den 1. august 2019.
Beslutningen er et element i de vigtige bestræbelser på igen at knække den negative udvikling i antallet af rygere og forhåbentlig på sigt sikre den første røgfrie generation.
Røgfri skoletid betyder, at skolens elever ikke må ryge i skoletiden, hverken på eller uden for skolens
område. Det inkluderer alle former for tobaksvarer, herunder snus og tyggetobak, samt e-cigaretter.
Læs mere om røgfri skoletid i den nye Standard for røgfri miljøer i Skanderborg Kommune (vedhæftet).
Bilaget Spørgsmål og Svar om røgfri skoletid i Skanderborg Kommune (vedhæftet) giver desuden
svar på mange af de spørgsmål, der er kommet i forbindelse med høringen.
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Der var enighed om, at sanktionering af evt. overtrædelser af rygeforbuddet er en ledelsesopgave.

7. Orientering om lokal aftale vedr. ny ferielov
Det er mellem Skanderborg Ungdomsskole og Uddannelsesforbundet lokalt aftalt, at medarbejderne
kollektivt vælger øget arbejdstid i skoleåret 2019/20, idet den øgede arbejdstid ikke bliver særskilt
optalt eller registreret (se bilag).
Orienteringen blev taget til efterretning.

8. Kodeks for bæredygtigt MED-samarbejde samt Servicetjek af bæredygtigt MED-samarbejde
HovedMED-udvalget har bedt alle MED-udvalg om at sætte det nye ”Kodeks for bæredygtigt MEDsamarbejde” på dagsordenen.
Helt konkret opfordres LMU til at gennemføre et servicetjek ud fra de 6 temaer, som Kodeks for bæredygtigt MED-samarbejde beskriver som grundlæggende for et bæredygtigt MED-samarbejde.
Materialet til brug for servicetjekket er vedhæftet som bilag og udleveres i papirform på mødet.
Der fremkom ingen ønsker om forandringer m.v. på baggrund af servicetjekket.

9. Eventuelt
Fra og med 1. august honoreres funktionerne som TR og AMR hver med 4.000 kr./årligt (niveau
30.3.2000)
Der oprettes et nyt menupunkt på https://www.skanderborg-ungdomsskole.dk, hvor referater fra
LMU-møderne kan tilgås af alle medarbejdere. Det sikres samtidig, at referaterne ikke indeholder
personfølsomme oplysninger.
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Underskriftsblad for mødet i ungdomsskolens LMU den 6. juni 2019

Knud Stange
formand for LMU, ungdomsskoleleder

Mette Danielsen
næstformand for LMU, TR for UCS10, Min Vej, Ungeklasse og fritidsundervisning, AMR for UCS10 og Min Vej

Michael Stevens
lederrepræsentant for fritidsundervisning og klubber

Helle Andersen
lederrepræsentant for specialområdet

Lasse Møinichen
TR og AMR for Jeksendalskolen

Claus Daugaard
AMR for klubber og fritidsundervisning

Stella Bodal Petersen
AMR for det teknisk-administrative personale og Ungeklassen

4

