
 

 

 

 
  

Aarhus Universitet  

 

 

 

 

Dato: 13.april  2015 

 
 

Side 1/3 

AARHUS 

UNIVERSITET 

 

Møde den: 13. april 2015 kl. 12.30-14.30 

Lokale 1520,216 

Arbejdsmiljøgrupper for Administrationscentr ST 

 

Deltagere: Richard Bentzen, Steen Dan Christiansen, Erik K. Schmidt, Henrik Linde 

Eriksen, Hanne Vester, Allan Holm Kallmeyer, Susanna Holm Nielsen, Dorthe M. An-

dersen, Lars R. Therkelsen, Bent Lorenzen, Betina Skovsen og Michael Therkildsen. 

Referent: Maria Blach Nielsen 

 

Referat 

 

1. Godkendelse af dagsorden  

Godkendt. Fremover skal vi desuden have referat fra sidste møde på dagsordenen. 

 

2. Meddelelser 

Flytninger 

Flytninger skal fremover sættes på som fast punkt under meddelelser. 2.etage i 1521 

rømmes, så den kan renoveres og dekansekretariatet kan flytte ind. Det forventes, at 

omkring juletid bliver den fremtidige fysiske organisering i adm.center ST i Aarhus 

fastsat, det vil være når renoveringerne er færdige og studieadministrationen kan flyt-

te tilbage igen. Bent varsler om, at fremtiden sandsynligvis vil byde på jævnlige fysi-

ske omorganiseringer. UniLab renovering af Flakkebjerg til efteråret, tidligst novem-

ber. I Årslev er der ikke udfordringer på den korte bane, men i 2018/19 flyttes Årslev 

til Skejby.  

 

3. Udarbejdelse af arbejdsmiljøredegørelsen (bilag: Skabelon til den årlige  

arbejdsmiljødrøftelse) 

- Forslag om at præsentere arbejdsmiljørepræsentanterne på næste fællesmøde 

for administrationscenter ST. Allan og Susanna vil også tage en runde i hver 

afdeling for at præsenterer sig. 

- Fokus på psykisk arbejdsmiljø og stress. Forslag om et halvdags seminar, som 

fx skal tilføjes under påkrævede aktiviteter. Hvordan spotter vi tegn på stress? 

Det er vigtigt, at der er opbakning til det, så medarbejdere kan afsætte tid til 

det.  

- Opfølgning på Psykisk APV. 

- Slette punktet om Interne flytninger. 

- Punktet med de påkrævede aktiviteter skal udvides. 

- En undergruppe arbejder videre med arbejdsmiljøredegørelsen. Bent og Su-

sanna udarbejder den og sender den ud til kommentering i LAMU. 

- Dorthe sender navne på alle dem, der skal på kursus. 
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4. Anmeldte besøg af Arbejdstilsynet  

Er anmeldt til at komme mellem 4.marts og 4.juni 2015. Det er nævnt specifikt at de 

vil besøge os. De finder en ledelsesrepræsentant og får et overblik over arbejdsmiljø-

organisationen på AU. De går også rundt og taler med medarbejdere.  

Der udarbejdes en ”Arbejdsmiljø-mappe”, med information om arbejdsmiljøorgani-

sationen ved AU mm. 

Alle geografiske destinationer skal have et eksemplar.  Den fysiske mappe suppleres 

af en mail til alle medarbejdere med et link til, hvor man kan finde det på nettet. Når 

arbejdsmiljøredegørelsen er færdig, sendes den ud til destinationerne, som opdaterer 

mappen derefter. 

 

5. Status på indeklimaundersøgelse 

Primære PCB-kilder er nu fjernet. I Bygning 1540 kan vi stadig ikke lokalisere den 

primære kilde, der sandsynligvis er fjernet ifm. udskiftning af vinduer for nogle år si-

den.  

Renoveringerne er i gang, ligesom der er undersøgelser i gang for de sidste bygninger. 

Det forventes, at det hele er afsluttet til foråret 2016.  

 

6. Fælles retningslinjer vedr. sikkerhed og arbejdsmiljø (Bettina) 

Forslag om at vi udarbejder retningslinjer for hvad man som arbejdsmiljørepræsen-

tant skal være ansvarlig for i AU-regi. F.eks. øjenskyl – hvem har ansvar for at få det 

skiftet når den er tom. Michael og Bettina laver en liste til næste LAMU-møde, som 

kan fungere som udgangspunkt for en præcisering ift. institutter m.fl.  

 

7. Trivsel (Lars) og forebyggelse af stress (Steen) 

Der er en metaltræthed, som vi skal være opmærksomme på og håndtere. Susanna 

gjorde opmærksom på, at man kan opfordre medarbejdere til at henvende sig til Pre-

scriba, hvor man kan få 3 gratis og anonyme samtaler med en psykolog. Dorthe op-

fordrer også til at hjælpe medarbejderne til at gå til deres leder, så der kan blive gjort 

noget ved de specifikke problemer. 

 

Steen foreslår, at vi sætter fokus på forebyggelse af stress, og der oprettes en arbejds-

gruppe med Steen, Dorthe og Allan, som udarbejder til forslag til LAMU for medar-

bejdere i det adm.center ST 

 

Psykisk førstehjælp: Hanne undersøger mulighederne for et kursus. 

 

8. Fysisk/psykisk nedslidning (Lars) 

Forebyggelse af nedslidning fx rengøringsassistenter, som har smerter i fingrene. Kan 

vi gøre noget med rettidig omhu? Bent sagde, at det er fint at have forskellige syste-

mer og prøve noget nyt af. Der arbejdes løbende med ergonomi på rengøringsområ-

det. 
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9. Evt. 

Førstehjælpskursus – kontakt Maria Harder, hvis der er interesse. Der oprettes lø-

bende førstehjælpskurser, og de kører nogle i øjeblikket. Bent gjorde opmærksom på, 

at der kan laves opfølgningskurser er af tre timers varighed, for personer, der har før-

stehjælpskurser og disse ikke er mere end tre år gamle. 

 

Næste møde afholdes udelukkende i udvalget.  Det bliver medio juni. Der lød en op-

fordring til at få det lagt i kalenderen for hele året. Susanna koordinerer datoer med 

Maria når der er udmeldt mødedatoer for AAMU. 

 

 

 

 


