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AARHUS 

UNIVERSITET 
HEALTH 

INSTITUT FOR FOLKESUNDHED 

Møde den: 200514 

Institut for Folkesundhed; MEDU, dekanatet 

Møde i LAMU 

 

Til stede: Bodil H. Bech, Jakob Bønløkke, Vibeke Heitmann Gutzke, , Helle 

Nielsen, Anders Roed, Marianne Vamosi (via video). 

Fraværende med afbud: Gitte Kaiser Hartvigsen, Anne Mette Mørcke, Tina 

Hjort Hansen, Peter Musaeus 

REFERAT 

DAGSORDEN 

 

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden. 26. august 2014 

 Godkendt. 

 

Ad. 2. Godkendelse af referat.  

 Godkendt. 

 

Ad. 3. Meddelelser 

 Alle AU’s arbejdsmiljørepræsentanter er på valg til d. 28. februar 2015. Dvs. 

inden da skal der vælges/genvælges medarbejderrepræsentanter og udpeges ledelses-

repræsentanter. Det normale er, at man vælges for en 2-årig periode. Det er uklart, 

om der kommer centrale initiativer vedr. valget. Hvis ikke organiserer vi selv nyvalg 

efter næste LAMU møde. 

 Carl Verners situation er fortsat uafklaret. Vibeke fortsætter som afløser peri-

oden ud hvis det bliver nødvendigt. 

 

4. Opfølgning på opgaver fra sidst 

 Fælles systematik for arbejdsmiljørunder? Vibeke kan fortælle, at der ikke har 

været indkaldt til møde. 

 Information om APV på Institut for Folkesundheds hjemmeside. Informatio-

nen er online og tilgængelig, AT har ikke været på besøg for at tjekke det. 

 

5. Opgaver iflg. årshjulet 

 Følg op: 1. hjælpskasser, evakueringsudstyr, instrukser OK?  

  Der mangler evakueringsting i bygning for sygepleje. Jakob kontakter 

Anders Moestrup og forhører, om der er udstyr på vej. 

  Vibeke og Jakob forhører sig ligeledes vedr. disse ting i bygning 1181. 

 

6. Aktuelle kurser 

 HÅNDTERING AF KONFLIKTER I HVERDAGEN 12-13/11 
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 SELVORGANISERING oktober 

 FØRSTEHJÆLP 22/10.  

se: 

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/kompetenceudvikling/kurser/trivsel-

og-arbejdsmiljoe/ 

 

7. Nyt fra grupperne?   

 Miljø- og Arbejdsmedicin, bygn. 1260/1261 

  Ventilationen brummer og som sidste år er det værst om sommeren. 

 Miljø- og Arbejdsmedicin, Klimakamrene, bygn. 1180/1181 

  Ny ventilation støjer og køler for meget, mangler varmt vand i byg-

ningen.  

 Sygeplejevidenskab 

  Pullert systemet på p-pladsen ødelægger stadig biler, senest i går var 

der en der ramte en af de faste. 

  Kantinen åbner igen på idræt hvilket har været et stort ønske fra un-

derviserne, også fra sygepleje. 

 Institutsekretariatet, Biostatistik, Almen Medicin, Epidemiologi mv. bygn. 

1260/1261  

  Intet nyt 

 Idræt 

  Intet nyt. Endnu ingen ny ledelsesrepræsentant. 

 MEDU  

  Anne Mette skriver, at der skær ændringer i ledelsen; det er endnu 

ukendt hvilke ændringer det i øvrigt kommer til at medføre i organisationen. 

 Dekanatet 

  Det har været i spil, at dekanaterne kan flytte ud, men det er fundet, 

at det ikke giver faglig mening på Health. Anders Roed forventer at komme på ar-

bejdsmiljøkursus til efteråret. 

  

8. Eventuelt 

 Vibeke har fået at vide af en tidligere bruger af det nye hyldesystem, at der 

kan ske uheld, hvis et hæve-sænkebord fanger vangen for neden på vej op. Jakob in-

formerer FAMU. 

 Noget til nyhedsbreve? 

  Smiley brevene fra AT bør omtales. 

Der mangler referater på hjemmesiden.  Jakob sender til Annette. 

 

  

Næste møde den 25/11 kl. 10-11 i bygning 1181 (klimakamre) Bemærk tidspunktet er 

ændret. 

 

 


