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1. Godkendelse af dagsorden 
 godkendt 
2. Godkendelse af referat 
 godkendt 
3. Meddelelser 
 Jakob refererede fra sidste FAMU møde. 
 
4. Opfølgning på opgaver fra sidst 
 Årlig arbejdsmiljødrøftelse til godkendelse. Der var indkommet enkelte 
kommentarer og efter en kort diskussion blev det skriftlige oplæg vedtaget. Det 
fremsendes underskrevet til alle grupper. 
 Afholdelse af nyvalg. Der var frist 16/2 og valget er foregået på MEDU og 
dekanatet, men der er endnu ikke medlemmer fundet til alle grupper på PH. Ledelsen 
kontaktes om udpegning og medarbejderne opfordres til at stille op, så det nye udvalg kan 
nedsættes.  
 
5. Opgaver iflg. årshjulet 
 ingen 
 
6. Aktuelle kurser 
 Vibeke og Jakob deltager i universiteternes arbejdsmiljøkonference til marts. 
Marianne vil forsøge at komme med.  
 Nye medlemmer af udvalget skal melde sig på kursus – gerne online kurset, 
som Anders Roed har været på og haft et udmærket udbytte af formentlig med mindre 
tidsforbrug. Alle medlemmer har ret til 1,5 dags videreuddannelse betalt af deres ledelse 
og der er universiteternes arbejdsmiljøkonference et relevant bud, men ikke noget krav. 
 
7. Nyt fra grupperne?   
 Miljø- og Arbejdsmedicin, bygn. 1260 
 Miljø- og Arbejdsmedicin, Klimakamrene, bygn. 1180/1181 
Sikring og kontrol af den nye elevator er nu udført men skilt der dokumenterer det i 
elevatoren mangler endnu. 
 Sygeplejevidenskab, bygn. 1633 
Det opleves af flere på sektionen problematisk, at man underviser langt over 50% af tiden 
og/eller mere end hvad man evt. er ansat til på en 20% stilling uden at der foreligger 
retningslinier fra instituttet for hvor meget der evt. maksimalt skal undervises. Det er ikke 
en ny problemstilling hverken på sektionen eller i det akademiske miljø på instituttet elelr 
universitetet. Hvis LAMU skal beskæftige sig videre med det skal det være i tæt 
samarbejde med samarbejdsudvalg. Tages evt. op igen. 
 Institutsekretariatet, Biostatistik, Almen Medicin, Epidemiologi, bygn 1260-64 



 

 

 Idræt 
Efter varsling af nyt AT besøg har man lavet ny oprydning i andre lokaler udfra 
retningslinierne i det påbud man fik sidst og mener man er godt forberedt til et besøg. 
 MEDU 
Ny ledelsesstruktur og formentlig nyt navn i fbm. opgaver for hele det 
sundhedsvidenskabelige område inkl. regionen fremfor blot vores fakultet. Får næppe 
betydning for arbejdsmiljøarbejdet selvom man skal være opmærksom på, at alle 
medarbejdere har et sted at gå hen med spørgsmål til arbejdsmiljøet. 
 Dekanatet 
  
8. Eventuelt/rundgang 

  
Næste møde aftalt til 20. maj i bygning 1181. 

 

Referent JB. 

 

 


