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Referat fra LAMU-mødet den 2. november 2015 
på Institut for Kommunikation og Kultur 

 

 

 

 
Til stede/medlemmer: Birgitte Stougaard (BS), Daniel Slater (DS), Hans-Peter Degn (HPD), 

   Inger Schoonderbeek Hansen (ISH), Morten Breinbjerg (MBR),  

   Morten Brockhoff (MB), Nelly Dupont (NP) & Per Stounbjerg (PS) 

 
Desuden deltog:  Anne Overballe (AO - referent), Louise Søndergaard (LS) og  

   Tine Arsinevici (TA) 

 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af dagsorden. 
2. Godkendelse af referatet fra LAMU-mødet den 22. september 2015 (bilag eftersendes). 
3. Fysisk APV (samlet rapport fra IKK vedlagt). De lokale udvalg må gerne rapportere om 

vigtige ting fra deres egen lokation. 
4.  Status på kurser. 
5. Evt. 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden: 
 

Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Godkendelse af referatet fra LAMU-mødet den 22. september 2015: 
 
  Referatet er skrevet, men ligger til godkendelse hos NL. Referatet vil blive rundsendt til  

 godkendelse når AO får det retur, hvis dette sker inden 2 uger. Ellers sender AO udkastet 

til PS, hvorefter det rundsendes.. 

 
3.  Fysisk APV (samlet rapport fra IKK vedlagt). De lokale udvalg må gerne rapportere 

om vigtige ting fra deres egen lokation. 
 
  Rapporten fra IKK var udsendt. Svarprocenten var på 58, hvilket er lidt højere end for 

Arts samlet set (54 %) og lidt lavere end for AU samlet set (61 %). En nærliggende 
forklaring kan være, at der på ST og HE er flere typer af mulige fysiske problemer, 
som kan være relevante. PS har læst alle kommentarerne og indeklimaet, især på 
Katrinebjerg, fremstår som det mest udtalte problem i rapporten. 

 
  Rapporten viste heldigvis, at der var langt færre problemer end sidst. Blandt nogle af 

problemerne er følgende: 
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    Nobelparken: 
 

 Indeklimaproblemer i bygning 1481 

 Problemer med IT, herunder manglende tynde klienter i nogle af 
undervisningslokalerne 

 Problemer med ergonomi.  
 
    Katrinebjerg: 
 

 Indeklimaproblemer generelt 

 Behov for vejledning i forbindelse med brug af værktøj og maskiner  på CAVI 
– MBR er ved at lave aftale med COWI 

 Adornobygningen er efter opfyldelsen af brandmyndighedernes krav blevet 
trist og vanskelig at udnytte optimalt, og nogle undervisningslokaler er for 
små eller uhensigtsmæssigt udformet i forhold til det antal studerende, de 
angives at kunne rumme 

 Mangelfuld rengøring 

 Flere har problemer med at sidde 2 og 2 på kontorerne  
   
    Kasernen: 
 

 Ergonomiske problemer, hvoraf en del evt. kan løses/forebygges med hjælp 
fra ergoterapeut, mens andre kan løses gennem nyanskaffelser 

 
  Opfølgning – med opsamling efter jul: 
    

 Det blev aftalt, at de lokale arbejdsmiljørepræsentanter følger op lokalt. I de 
tilfælde, hvor problemer kan afhjælpes gennem indkøb af fx mere ergonomisk 
korrekte møbler eller separate skærme, tastaturer m.v. kan afdelingen anskaffe 
det fornødne uden at søge særskilt om det. Er der tale om meget dyre 
anskaffelser, søges der om dækning af udgiften via institutledermailen. Er der 
tvivl om, hvad der reelt vil kunne løse problemerne, tages spørgsmålet også 
videre via institutledermailen og/eller i LAMU.  

 

 Endvidere vil man igen få en ergoterapeut rundt i bygningerne, så folk kan få 
hjælp til indstilling af borde og stole mm. 

 

 MBR søger for at få klarlagt problemerne på CAVI i samarbejde med COWI. 
 

 ISH vil lave en besøgsrunde hos dem der har svaret i Nobelparken. 
 

 TA vil tage den mangelfulde rengøring på bl.a. Katrinebjerg med til 
dialogmøde med den tekniske chef. 

 

 Mere information ud til medarbejderne omkring f.eks. AU´s motionscenter – 
herunder om rygholdet. 

 

 MB og BS vil lave en nyhedsmail fra arbejdsmiljørepræsentanterne til 
medarbejderne på Kasernen. De sender den også til arbejdsmiljø-
repræsentanterne på de andre lokaliteter, som så kan anvende noget af den og 
skrive til om lokale forhold. 
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 Politik omkring fordeling af kontorer – punkt på et kommende møde. Tages 
også op i institutledelsen. 

   
4.  Status på kurser: 
 
  Punktet er på for at minde om vigtigheden af kurserne. 
 
  MB har den 22. oktober 2015 været på et kursus om forebyggelse af stress.  Det var et 

rigtigt godt kursus, hvor der var nogle gode teknikker. Han vil skrive lidt om det i 
den nyhedsmail som han og BS sender ud. 

  
  ND deltager i kurset ”Ergonomi og indeklima” den 5. december 2015. 
 
  Alle, bortset fra den nye formand (PS) har nu deltaget i grundkurset. PS tilmeldes 

snarest muligt. 
 
  Listen over kurser genudsendes, og alle overvejer, hvilke kurser, de har behov for. 

Punktet tages op igen på næste møde, hvor ND og MB fortæller om erfaringer med de 
kurser, de har deltaget i. 

 
5.  Eventuelt: 
  
  HPD sluttede mødet med at minde om, at det snart kunne være tid for snerydning. 

Der er forskellige lokale problemer knyttet hertil og arbejdsmiljøgrupperne opfordres 
til at melde disse ind til Lars Mitens, så ulykker kan forebygges. 

   
Aarhus, den 6. november 2015/AO 


