
 

 

Institut for Folkesundhed 
Aarhus Universitet 

 
Referat af møde i Arbejdsmiljøudvalget, LAMU 

 
Tidspunkt: 24/8 kl. 8.30 på sektion for idræt, Dalgas Avenue 

 
Tilstede: Gitte, Kristian, Marie, Jakob (ref), Bodil, Christina, 
 
Afbud fra: Marianne, Peter, Vibeke, Kirsten, 
 
1. Der var ikke udsendt dagsorden til godkendelse 
 
2. Godkendelse af referat fra 30. Maj. Det blev godkendt 
 
3. Opfølgning fra sidst: 
 Jakob har rykket for sikring af trapper i 1260 men ikke gjort mere ved 
opfølgning på brandøvelser endnu. 

 
 
4. Psykisk APV.  
På Institut for Folkesundhed er nedsat en arbejdsgruppe med medllemer af LAMU og 
LSU, som ila. september vil gennemgå svar fra APV’en og fra det medarbejdermøde der 
var om denne i juni. På den baggrund udarbejdes handlingsplaner. Formentlig med fokus 
på mindre stress, god omgangstone og anerkendelse, som er 3 af de temaer, der er sat 
fokus på på hele AU.   
På CESU har man med udgangspunkt i den nye personalepolitik for AU – specielt 
normerne i denne – lavet konkrete forslag til trivsels og personalepolitik lokalt. Marie vil 
sende eksempler til os andre fra deres arbejde. 
 
Vi blev enige om at læse AUs nye personalepolitik til næste møde, specielt med fokus på 
arbejdsmiljø og diskutere, om den giver anledning til tiltag eller aktiviteter fra vores side og 
om den implementeres hos os (Gitte nævnte et eksempel fra et andet institut, hvor 
inddragelse af laboranters kaffepauser synes at virke imod hensigterne i 
personalepolitikken).  http://au.dk/personalepolitik 
 
 
5. Orienteringspunkter. Der har tidligere været klaget over gener fra støj øverst i bygning 
1264 ud mod den nye biomedicin bygning, men Bodil havde ikke hørt mere fra dem, så 
det må formodes at være aftaget nu hvor de tunge konstruktionsting er ved at være slut. 
 
6. Næste møde onsdag 16/11 kl. 9 på CESU 
 
7. Eventuelt. Vi skal huske at minde vores kolleger om glatte fliser igen 
 
Jakob Bønløkke 
 
 



 

 

 
 
 
 
Bilag: Tekst fra Aus personalepolitik. Vedr. Arbejdsmiljø står der:  
Det er Aarhus Universitets mål 

• at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø for alle ansatte. 
• at der i arbejdet med arbejdsmiljøet skal være fokus på tillid, trivsel, sundhed og 

sikkerhed. 
• at arbejdet med trivsel og et godt og sikkert arbejdsmiljø skal integreres som en del 

af dagligdagen på alle organisatoriske niveauer. 
Arbejdsmiljø på Aarhus Universitet 
Aarhus Universitet ønsker en åben dialog om det daglige arbejdsmiljø, herunder forhold 
vedrørende arbejdsbelastning, stress og trivsel. Det er universitetets mål at holde særligt 
fokus på overensstemmelse mellem opgaver og ressourcer, så alle ansatte har mulighed 
for balance mellem arbejds- og privatliv. 
Aarhus Universitet ønsker at fremme den forebyggende indsats, blandt andet i relation til 
arbejdsskader, fravær og stress. 
Aarhus Universitet udviser ingen tolerance, når det gælder mobning, chikane, trusler og 
vold. 
Arbejdet med arbejdsmiljø 
I samarbejde med arbejdsmiljø- og samarbejdsorganisationen er det ledelsens ansvar at 
sikre og udvikle et godt arbejdsmiljø, og samtidig forventes alle ansatte at samarbejde og 
tage aktivt del i arbejdet med at skabe trivsel og sikre et godt arbejdsmiljø. 
Arbejdet med arbejdsmiljø skal foregå så tæt på de ansatte som muligt. Under 
hensyntagen til de ansattes trivsel og arbejdets forskelligheder skal der effektivt og 
konstruktivt tages hånd om det lokale arbejdsmiljø. 
Aarhus Universitet anvender resultaterne fra de lovpligtige arbejdspladsvurderinger (APV) 
til systematisk og kontinuerligt at følge op på og skabe dialog om konkrete og prioriterede 
arbejdsmiljøindsatser. 
 
 
 
  
 


