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Ha mmer llech 

Status på det forudgående års arbejdsmiljøsamarbejde (2020) 

• Corona·sit uationen har naturligvis været den mest mærkbare udfordring i nøbet af 2020. Der er 

blevet afholdt 3 fællesmøder med LSU omkr ing d ette. Kommunikation fra d isse møder t il 

medarbejderne er sket via referater og instituttets nyhedsbreve. Fokus har været på fysisk og 

psykisk a rbejdsmiljø 

• Der været afholdt et fællesmøde med LSU omkring sexisme og normerne for det daglige 

a rbejdsliv. 

• Den gode a rbejdsplads-har været t ema på et senior-VIP-møde . 

• Der er lavet et dokument omkr ing kemisk r isikovu rder ing. Dokumentet ligger på et fælles drev~ 

som LAM U·medlemmer har adgang til. 

• Vent ilationen er udskiftet i Bygning 1260/1263 

Status på evakueringsøvelser !bygning og dato) 

Der er ikke gennemført evakuer ingsøvelser i 2020 . 

Evakuer ingsøvelser planlægges v il blive planlagt evakueringsøvelser i bygn. 1264~ 1150 og 

1260/61 igen, når der igen er et "normalt " antal m eda rbejde re i bygningerne . 

Mål f or det kommende års fokusområder, indsatsområder og specifikke arbejdsmiljøopgaver 

• Revision af LAM U's hjemmeside, så den evt. bygges op som på Biomedicin" hvor der er 

en " emneopdett" indgang, hvor relevante ting fra LAM U kan lægges op. 

• Sexisme, normer for daglig arbejdspladskultur - d er skal holdes t emamøde . 

• Amokhandlinger (flettes sammen med evakuerin.gsøvelser ) 

• Corona·APV 

• Solafskænnning på Idræ t 

• Onboarding under coro na 

• Risikovurder inger (evt. kemisk APV) 



 

Årlig arbejdsmiljøru ndering 

Påkrævede aktiviteter for at opnå mål (tiltag og injtiativer) 

• Afholde 4 møder i ILAMU 

• Afholde medarbejdermøde og informere om APV- o pfølgning 

Samarbejde vedr, ovenstående mål {organisering/samarbejde/hvem skal involveres/mødefrekvens) 

• Health Bygningsservice 

Plan for kompetenceudvikl ing (behov for uddannelse/ kurser/anden kompetenoeudvikling) 

• Alle LAM U medlemmer er orienteret om arbejdsmiljøkurser på AU 

Økonomi og andre ressoul!'oebehov t il at opfylde strategiens mål 

Institutsekretariatet inddrages i afholdelse af fællesmøder og ved revision og vedligeholdelse af 

ny hjemmeside. 
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