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Møde d. 7. december 2016 kl. 10.00-11.30 
Aarhus: 5530-0.2.07, Emdrup: A019 
 
LSU-møde og fællesmøde ml. LSU og LAMU i AU Forskning og  
Eksterne Relationer 
 
Deltagere: John Westensee, Anders Frølund, Anya Bjørn Vinstrup, Bettina Dencker 
Hansen, Gry Minor Jensen, Lonni Klitgaard, Nanna Kodal, Jenny Oostwouder (HR-
partner) (indtil pkt. 4), Anne-Marie Bach (LAMU), Karsten Skov (LAMU), Henriette 
Zinck-Bramsen (ref.) 
 
Afbud: Pernille von Lillienskjold, Annette Braad Christensen, Claus Palle,  
Rikke Märcher Rochat, Tove Østergaard Le 

REFERAT 

 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Bemærkninger til referat fra sidste møde  
Ingen bemærkninger. 
 
3. Plan for arbejdet i 2017 
John foreslog følgende emner: 
• Strategisk kompetenceudvikling  
• Psykisk APV 
• Håndtering af kommende budgetbesparelser med f.eks. efterfølgende varsling af 

uansøgte afskedigelser. Kan vi finde en bedre procedure for at undgå for meget 
uro i en større medarbejderkreds, indtil alle berørte har fået besked? Al nervøsitet 
kan ikke fjernes, men processen for at indkalde bør kunne forbedres. 

• Revidering/uddybning af materialet til introduktion af nye medarbejdere 
 

• Løntillæg – fremgangsmåden i 2017 tager udgangspunkt i 2016. Jenny oplyste, at 
den nuværende lokallønsaftale er under revision, og håbes færdig til 1. februar 
2017. 
 

Medarbejdersiden foreslog følgende emner: 
• Generel brug af seniordage i VD FE 
• Mere transparens i VD-området – bl.a. videndeling/ hvordan gør vi tingene bed-

re/ hvordan sikres, at relevant information fra f.eks. UFE og LEA-møderne kom-
mer videre til medarbejderne? 
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• Når en kollega kommer tilbage efter en sygemelding, hvordan håndterer medar-
bejdere/kolleger/ledere dette bedre? 
Jenny oplyste, at der ligger meget tilgængeligt materiale på AU. Jenny finder det-
te til det LSU-møde, hvor emnet tages op. 

 
4. Status for brug og effekt af lokale retningslinjer for arbejdstid,  

ferie og fravær 
Et enkelt punkt skaber stadig usikkerhed – nemlig opgørelse af ”Rejse- og arbejds-
tid”, som er maks. 13 timer pr. døgn. Det bør understreges, at som udgangspunkt skal 
man kontakte sin leder/funktionschef, hvis man er i tvivl, for der kan være forskellige 
situationer og dermed forskellige svar. 
En afdeling drøftede nogle tvivlsspørgsmål på et afdelingsmøde, hvor funktionsche-
fen samlet oplyste sin enhed om, hvordan retningslinjerne skulle tolkes – med min-
dre der forelå nogle konkrete aftaler. 
 
Det er også en god idé for ledergruppen at bruge disse retningslinjer ved introduktio-
nen af en ny medarbejder, og samtidig er det et godt introduktionsværktøj for den 
nyansatte. 
 
5. Status på strategisk kompetenceudvikling 
Vi er gode til at have fokus på kompetence, men det vil være godt få større indblik i 
soft skills, at netværke mere etc. De foreslåede fælleskurser i 2017 er derfor et tilbud 
til relevante medarbejdere – efter forespørgsel fra flere medarbejdere - på tværs af 
enhederne for at starte en kompetenceudvikling, der er så relevant som muligt og og-
så omfatter helt konkrete værktøjer. Midlerne hertil vil ikke blive taget fra andre om-
råder. 
 
På spørgsmålet om, hvem der skal undervise på disse kurser, var der en kort drøftelse 
af fordele og ulemper ved henholdsvis eksterne og interne undervisere. 
 
Ledergruppen får færdigudviklet kurset, så det kan blive annonceret i det nye år. 
 
6. Eventuelt 
I 2017 vil det under de enkelte datoer fremgå, hvilke emner der skal drøftes. 
Indkaldelser til de ordinære møder i 2017 vil blive udsendt snarest.  
 
 
FÆLLESMØDE mellem LSU og LAMU 
 
7. Status på psykisk APV 
FSE 
Har nedsat forskellige arbejdsgrupper, som bl.a. ser på social sammenhængskraft, vi-
dendeling og god ledelse. 
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E&K  
Har været på et gastronomisk teambuilding kursus. Der var taget udgangspunkt i 
punkter fra APV’en, hvor der var ønske om lære hinanden bedre at kende og styrke 
det gode og positive samarbejde, fordi det går så stærkt til hverdag. 
 
Alle havde haft en god dag. 
 
Der blev udviklet et lille spil med spørgsmål (f.eks. ”Hvad er en god arbejdsdag for 
dig?”), som gerne udlånes til andre afdelinger. Spillet egner sig godt i afdelinger, hvor 
medarbejderne opererer på kryds og tværs, og har arbejdsfællesskaber. 
 
E&T 
Har sat en proces i gang om stress, bl.a. kommer en HR udviklingskonsulent med på 
et afdelingsmøde d. 13. dec. 
 
Talt en del om bedre/større videndeling, da afdelingen er en sammenbragt familie – 
for at få en større forståelse af sine kollegers arbejde. 
 
Efter et ønske i APV’en er der ved at blive udarbejdet et notat om, hvad LSU og 
LAMU kan hjælpe med, og hvem der er kontaktpersoner. Når det er færdigt, skal det 
ud til alle medarbejderne i afdelingen. Det bliver også sendt til LSU og LAMU til ori-
entering. 
 
De fire handlingsplaner fra den psykiske APV ligger på hjemmesiden under LAMU, 
”Psykisk APV” –  
http://medarbejdere.au.dk/institutter/aufe/lokal-arbejdsmiljoegruppe-lamu/ 
 
8. Hvad sker der, når der rapporteres om stress  

(tilgængelig hjælp, proces etc.) 
Tillidsrepræsentanterne ved intet, før der indkaldes officielt til en syge-
fraværssamtale. Der er heller ikke et krav om, at TR skal deltage, men en medarbej-
der bør ikke tage alene til en sådan samtale. 
 
LAMU-medarbejderrepræsentanterne får meget sjældent information fra medarbej-
dere/ledere. En smule frustrerende, for måske kunne der gøres lidt mere forebyggen-
de – men samtidig er der forståelse for, at det kan være et følsomt emne. Der mangler 
et egentligt set up eller værktøj, hvad sker der, når en medarbejder er fraværende 
over længere tid, vigtigheden af leders dialog i afdelingen fra start til slut i forløbet. 
 
Det er vigtigt, at der gøres noget, men det er også vigtigt at huske, at det er meget in-
dividuelt, hvordan den enkelte ønsker at blive hjulpet. Nogle gange ved man ikke fra 
starten, om fraværet skyldes stress. Dog er det vigtigt at få taget fat på tabuemnet. Pt. 
tyder undersøgelser på, at det er bedre at være få timer på arbejde end at være fuld-
tidssygemeldt, dermed bliver det nemmere at komme i gang igen. 
 

http://medarbejdere.au.dk/institutter/aufe/lokal-arbejdsmiljoegruppe-lamu/
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Der findes meget materiale på AU’s hjemmesider, men står forskellige steder og der-
med ikke overskueligt. Overholder man tidsfrister ved samtaler, indberetning til 
kommune etc.? Hvilken rolle har HR/TR/leder? Hvem gør hvad? 
 
Ved længere sygefravær bør der også være fokus på den berørte afdeling. Hvad sker 
der f.eks. med den sygemeldtes arbejdsopgaver? Når den sygemeldte kommer tilbage, 
er der så udarbejdet en plan for den første tid? 
 
Anya laver et udkast til en mere overskuelig vejledning, der tages op på et kommende 
LSU med input fra Jenny/HR og med orientering til LAMU.  
 
9. Status på fysisk APV 
Den seneste fysiske APV omhandlede primært Katrinebjergvej 107. Følgende tre te-
maer blev oftest nævnt: belysning, støj og varme. John har haft møde med Bygnings-
service for at se, hvad der kan gøres snarest muligt. Skal have møde med dem igen  
d. 8. december. 
 
På seneste AAMU-møde d. 6. december blev vores udfordringer med varme og støj 
taget op. Universitetsdirektøren finder det heller ikke i orden og vil drøfte det yderli-
gere med Bygning og Økonomi. 
 
Her og nu vil der blive købt hovedtelefoner til dem, der ønsker det. 
 
Det blev foreslået, at John sender en status på APV’en til medarbejderne inden jul. 
Oversigten med de konkrete problemstillinger vedlægges det endelige referat. 
 
E&T ønsker at få et eksemplar af storrumsreglerne, som Karsten tidligere har sendt 
ud. Afdelingen vil gerne have fokus på reglerne.  
 



Fysisk APV oktober 2016 
 

 

 

 
 



Arbejdspladsens indretning.  
• Der mangler rum hvor man kan have en telefonsamtale uden at forstyrre andre. 
• Dårlig ventilation på hele etagen, svært at komme af med varmen i sommerperioden. bygningen bliver meget 

varm til trods for at det er køligt udenfor. Luften er statisk og stillestående, giver anledning til unødig træthed 
og hovedpine. 

• glasdøren til rummet er meget svær af lukke og det larmer, når man forsøger at lukke den 
• Kølemulighedheder/aircondition; lys 
• Jeg kan ikke indstille min kontorstol, så den støtter korrekt i ryggen, hvilket giver lændesmerter 
• Pladsforhold er ok 
• bedre afblænding på glasdørene I vores indgangsparti. Bliver forstyrret hver gang nogen går forbid på gangen. 

Hvis man putter mat film på dørene vil det hjælpe. 
• Man kan se alt hvad jeg skriver på min skærm, da den vender direkte ud til et fællesrum. Det kunne godt være 

et problem , ift. at at skrive følsomme mails. Kan det skærmes bedre af? 
• belysning fungerer ikke optimal.  

Der er også behov for at blænde vinduerne af for lyset/solen som generer de fleste på kontor. ventilation 
fungerer ikke optimal ( tung klima) 

• Behov for afskærmning af forstyrrende udsyn mod gang/trappeopgang udenfor kontoret i form af folie i ca 1,80 
m højde. 

• Jeg har en glasvæg bag mig. Det kunne være rigtigt rart, om denne kunne bliver afskærmet med hvidt "film". 
• Meet dårlig lydisolering generelt, glasvægge og glasdøre er smarte, men dæmper ikke støj. 
• indstråling fra solen 
• Afskærmning mod sol; lydisolering 
• Afskærmning 

 

Støjproblemer: 
• 5530-221. Delekontor, generel støj, meget uro. Svært at føre telefonsamtaler, eller koncentrere sig når andre 

gør. 
• meget lydt fra andre kontorer + fællesrum 
• Ja. Lokalerne er ikke rigtig egnede til den måde vi arbejder på. Når vi sidder 3-4 på kontoret bliver der aldrig 

rigtig ro - og vi er ikke nok til at noget bare glider ind og bliver til hvid støj. Man har dårlig samvittighed over at 
tale i telefon, og er det i forbindelse med en ansøgning er det bare rarest at sidde ved computeren. Måske kunne 
lydisolerende  høretelefoner løse noget af det? 

• Vi sidder 4/5 mennesker sammen, og udfører arbejdsopgave, der kræver ro og fordybelse. Det er der ikke på et 
5-mands-kontor, hvor der ofte bliver snakket i telefon, og hvor der ofte kommer kolleger forbi med spørgsmål.  
Løsningsforslag: Vi skal have et telefonrum og et samtalerum. 

• 4-mandskontor går, at man ikke altid kan arbejde uforstyrret, oftest grundet telefonsamtaler samt støj fra 
fællesområde. 

• 5530-211 
Støj fra fællesarealet lige udenfor døren. 

• Vi sidder 4 _ nogen gange 5 mennesker på et kontor med telefoner, desuden er der støj fra fælles området uden 
for kontor 2.2.11. 

• Faglig og social aktivitet giver mange lydindtryk fra kontorkolleger og besøgende kolleger, da vi sidder 6 
mennesker i lokalet, som alle modtager besøgende. 

• Der er meget dårlig akustik i fælleskøkken 
• Fællesarealet kan ikke bruges, da det forstyrrer kollegerne 
• Stort delekontor, megen støj, men med de rigtige 'regler' for adfærd kolleger imellem, er forholdene blevet ok. 
• Støj fra kollegaer pga glasvægge, døre til kontor 2.1.08, det er også meget lydt i mødelokalerne, fx 5530-02.09 

og 02.10 
• Mødelokaler i stueplan. Der er meget lydt imellem mødelokalerne. Reelt er der kun et der kan bruges til 

fortrolige møder. Kunne det lade sig gøre at lydisolere mellem lokale 07 og 09, ville det være rigtig godt. 
• delekontor og meget lydte lokaler - det er nemt at høre hvad naboerne snakker om. Ligeledes i mødelokaler i 

kælderen, er det ekstremt generende 
• Dårlig lydisolering 
• støj fra gang, reception, postleverancer. Vi har selv valgt gang-placering, men der er mere støj en forudset og 

det kunne være godt med mere afskærmning 
• Delekontor med fordele og Ulemper 
• Der er meget lydt på kontorerne 
• Støj fra kolleger fra de andre kontorer pga dårlig lydisolering (glasvægge). Også støj fra mennesker fra 

mødelokalet (5530-004) under mit kontor 
• lokaler/ døre giver ikke mulighed for at "lukke støj ude" 
• Delekontor. Manglende lydisolering mellem kontor og fællesareal - dvs støj både indenfor (tlf. og snak)og 

udenfor kontoret (kollegers snak 
• 5530,205: På mit eget kontor er der et meget støjende ventilationsanlæg. Jeg bemærker det mest sidst på 

eftermiddagen, når der er stille generelt. Og når vinduet star åbent, er der meget ventilationsstøj på kontoret. 
Måske sidder udsugningen lige udenfor?? 

• Vedvarende konstant støj fra udsugningen i loftet 
• Støj fra ventilator 



• bygning 5530, ventilation varierer meget  i styrke 
• Der er varmt i lokalet og det løses ikke ved alm. udluftning. Markisen kan ikke anvendes hvis det blæser det 

mindste. 
• ja, såvel ventilation som AC larmer utroligt meget (AC så meget at jeg får hovedpine hvis den er tændt). rum 

5530.1.2.08. Løsningsforslag: indstaller en anden AC 
• bygning 5531, lokale 109: Ventilationsanlægget er yderst generende, når detkører. 
• ved brug af mødelokalerne i "kælderen" er snak med almindelig stemme meget tydelig fra de andre 

mødelokaler. 
• det er som nævnt oven for meget lydt grundet glas- og papvægge 
• Døren har svært ved at lukke og lukker ikke tæt, så især "genboen" forstyrres en del af hvis der er snak/møder 

o.lign. på vores kontor. Selve lukningen af døren larmer også en del, da den har svært ved at "passe sammen" i 
glasset. 

 

Problemer med belysning: 
• vinduerne skal blændes af. solen generer både den der sidder med ryggen vindue og vicecers. 
• blænding 
• Manglende solafskærmning 
• bygning 5531, lokale 109: Begrænset dagslys. Ved sol star den direkte ind og da solafskærming oftest ikke kan 

fungere grundet vind, må jeg trække lamellar for I stedet. Kombineret med manglende kunstigt lys grundet 
rumsensor er der ofte mørkt 

• bygn 5530-214. Loftsbelysning lever sit eget liv. Dvs at belysningen er knyttet til forskellige sensorer. dermed 
kan vi ikke styre belysningen, da man skal ud på gangen for at aktivere den ene sensor. 

• Belysningen på kontoret kunne være bedre. 
• mangler mere lys I noget områder på kontor. 
• Loftsamper ved vinduet er styrret af dagslysets intensitet, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Desuden styrres 

nogle loftslamper af aktivitet på gangen udenfor, hvilket heller ikke er hensigtsmæssigt. Der mangler loftslampe 
i hjørne . Vi ruller tit gardin for pga varnmen og har derfor brug for loftslamperne også på dage med megen 
dagslys. 

• rummets belysning (lok. 208) er til tider ret mørk og slukker, hvis der ikke jævnligt går nogen forbi på gangen 
udenfor (hvor sensoren sidder) 

• Problemer med sensorer så lys går ud. Og hvis eftermiddagssolen står lige på vinduet, og det er nødvendigt at 
bruge afskærmning, bliver det meget mørkt på kontoret og derfor forkert belysning, lokale 2.1.08 

• Belysningen i møde lokaler i stueplan. Sensor for belysningen befinder sig i gangen, således skal man ud af 
mødelokalerne for at aktivere denne. 

• belysning generelt - loftlamperne tændes via censor ude på gangen, så lyset slukker, selvom vi sidder på 
kontoret. 

• Der er store udfordringer med belysningen i hele bygningen. Belysningen tænder/slukker efter for 
godtbefindende 

• Dårlig oplysning af lokalet 
• Der er ringe belysning i lokalet hvilket kunne løses med skrivebordslamper, der kan justeres i højden. desuden 

slukker lyset, hvis der ikke er bevægelse i køkkenet 100 m fra kontoret. (Dette er et problem, der er ved at 
blive løst) 

• Lyset slukker I vores lokale når der ikke har været aktivitet et stykke tid. 
• Loftslys slukker automatisk 
• Lyset ved indgangen til vores fælleskontor har "lidt sit eget liv". Vi kan ikke helt finde ud af, hvornår det slukker 

og tænder, men det er lidt forstyrrende, når det pludseligt slukker. 
• belysning i mødelokaler er ikke hensigtsmæssig, da sensor sidder på gangen. 
• nej 
• Lyset slukker automatisk ved manglende bevægelser på gangen 
• 5530-1.2.05 - det automatiske lys går ud, hvis jeg sidder stille i et stykke tid, og så skal jeg til at vifte med 

armene for at få det tændt igen. 
• bygning 5531, lokale 109: Rumsensor fungerer ikke optimalt. Ofte er kontoret uden lys 

 

Problemer med indeklima (temperatur):  
• temperatur 
• Fællesarealer: Meget, meget varmt i sommer 
• 5530-221. Meget varmt når solen skinner. Stor indstråling og ingen ventailation. Ventilator placeret i rum ved 

siden af uden effekt. 
• Der bliver helt ulideligt varmt når solen står på. 
• Ja, vores kontor bliver MEGET varmt om someren. Jeg har ikke prøvet at sidde i det om vinteren endnu, men da 

der allerede er ventilationsproblemer, forestiller jeg mig at vi får et dilemma mellem om vi skal lufte ud og fryse, 
eller acceptere dårlig luft. 

• Kontoret (5530,2.2.10) bliver meget varmt om sommeren, når eftermiddagssolen kommer på. Temperaturer 
omkring 30 grader, hvorfor man sveder per automatik samt har svært ved at fokusere og koncentrere sig. 

• 5530-211, med sydvendte vinduer bliver der meget varmt i højsommeren 
• bygn 5530-214 Ekstremt varmt på kontoret når solen står på vinduerne. Har målt over 30 grader på kontoret. 

men temperaturen har næsten konstant været over 25 hvilket i sammenhæng med dårlig udluftning giver rigtig 



tung luft sidst på eftermiddagen. Løsning kunne være film på vinduerne, eller opgradering af 
udluftningssystemet 

• Det bliver meget varmt i lokalet  sommer/tidligt efterår. Lokale 2.2.11 er placeret, så en stor del af dagen er i 
sol og åbne vinduer er ikke en stor hjælp. 

• 5530-2.2.14: megen varme udefra. Evt. film på vinduerne, så sollyset dæmpes? 
• 5530-214: pga. store sydvendte vinduer og manglende køling på ventilationsanlægget, så bliver der MEGET 

varmt på kontoret ved bare en smule sol. Især i sommermånederne. 
• Der bliver meget varmt på kontoret. Især op ad dagen. 
• Der kan være meget, meget varmt i kontoret 
• der bliver meget varmt på varme sommerdage 
• Varmestråling fra computere, regulering af varme i rummet generelt ifm. sommer/vinter 
• temperaturen i rummet (lok 208) svinger meget, så det er nødvendigt at kunne tage flere lag tøj af og på i løbet 

af dagen. Det er ofte nødvendigt med åbne vinduer, hvilket flere gange har givet en del træk og ondt i halsen. 
• Generelt for varmt i bygning (5532) når solen skinner - som om ventilation ikke virker. Hen over sommeren har 

det været nødvendigt at lave gennemtræk, hvilket absolut ikke er hensigtsmæssigt 
• Når det er varmt udenfor, bliver temperaturen på hele 1. salen så høj at det er ubehageligt at befinde 

sig/arbejde på etagen.Dette gælder også for kontorer der vender mod nord.Når det er varmt bliver 
temperaturen i mødelokalerne (07,09) i stueplan, reeelt så høj at man ikke kan benytte lokalerne. 

• 2.1.07 bliver meget varme og det kan være svært at få gennemtræk medmindre man alliere sig med et 
nabolokale og vi derved skaber gennemtræk.. 

• Varme pga solindstråling og manglende køling. 
• Bygning 5530 udfordringer med varme her i den første sommer her 
• B. 5530, L. 1.2.08, meget varmt om sommereren i lokalet. Manglende ventilation, kulderegulering 
• Lokalet bliver meget varmt ved direkte sol 
• varme og tæt luft 
• Her kan blive alt for varmt 
• Der er ekstermt varmt på kontoret om sommeren/i solskinsvejr. 
• Der er meget varmt i mødelokalerne 07, 09 og 10 
• varme lokaler når solen skinner direkte på vinduerne. Løsningsforslag: installer ny AC 
• bygning 5531, lokale 109: i sommerhalvåret er der ekstremt varmt 
• Det er alt for varmt i solskinsdage 
• det er alt for varmt når det er sommer 
• Der er ekstremt varmt når vi når henover middag og solen står ind på kontoret. 
• sydvendt kontor, ingen air-condition. Har været meget varmt i sommer 
• Tempreatur 
• Her bliver for varmt 
• Pga. varme åbnes døren til altanen på hovedtrappen, hvilket medfører træk ned ad gangen til fællesarealet 
• 5530-2.2.14: Ikke nok luftudskiftning - luften er tung. Naturligvis især på varme dage, hvor vi ikke kan åbne 

vinduerne nok pga gardiner, som skærmer for sollys og varmeindstråling. 
• Det trækker fra ventilationen/udsugningen i loftet 
• Træk, pga åbne vinduer og døre, der opstår gennemtræk. Det virker ikke som om ventilationssystem fungerer 
• bygning 5531, lokale 109: ventilation giver træk 

 

Problemer med indeklima (lugt):  
• Det kniber lidt med udluftningen fra toiletterne. Det er ikke altid lige rart at komme derud 
• toilet lugt (kloak) 

 

Problemer med indeklima (rengøring): 
• Beskidt gulv. 

 

Ergonomiske forhold:  
• Jeg har ofte ondt i ryggen efter en arbejdsdag med 8 timer foran computeren. 
• Er i dialog med APM om stoleudfordring 
• Jeg vil gerne have en ergonomisk gennemgang af min arbejdsplads, bl.a. med henblik på korrekt indstilling af 

kontorstol. 
 

Mindskelse af arbejdsmiljømæssigt betingede ulykkesfarer:  
• Udenfor hoveddøren er opsat en dørstopper af jern. Den er ikke tilstrækkelig synlig. 
• Ledninger til højttalere til videokonference i lokale 5530-02.07 skal væk fra gulvet så man ikke risikerer at falde 

i dem. Det er uhensigtsmæssigt at glasdør til lokale 2.0.09 åbner ud ad, på gangen, man kan risikere at gå ind i 
den. Metal dørstop ved indgang til bygning 5530 bør fjernes for at undgå faldulykker 

• Dørstopper uden for bygningen sidder uhensigtsmæssigt 
 



Årsag og tidspunkt for sygefravær: 
• Jeg har matte blive hjemme grundet rygsmerter og dårlig stol - jeg er i dialog med APM 
• hovedpine i sommer pga. AC, samt kvalme i sommer pga. slukket AC (og dermed meget varmt) 
• det e rmin bedste overbevining af støj/delekontor og dårlige pladsforhold har været medvirkende til 3 stress-

sygemeldinger i mit team i år 
 

Har du kommentarer til det fysiske arbejdsmiljø eller spørgeskemaet, er du velkommen til at skrive dem 
nedenfor: 

• Arbejdsmiljøproblemerne har ikke betydet sygefravær, men mindre effektivitet, mindre arbejdsglæde og 
utilpashed. 

• Vores helt store problem er, at vi sidder meget meget tæt sammen, og at selv den mindste smule samtale 
derfor kan være meget generende.  
 
Da vi ikke har umiddelbar adgang til nogle støjisolerende fælleslokaler, er det meget besværligt at tale i telefon, 
eller at tale med sine kolleger, uden at det generer nogen. 

• Medarbejdere og gæster har stor risiko for at køre ind i lygtepæle på P-pladsen, da de er ueldigt placeret ved 
bilens bagende - kan de flyttes? 

• Det havde været mere relevant hvis spørgskemaet var målrettet udelukkende til arbejde i kontormiljøer i stedet 
for at der er spørgsmål både til fx laboratorie- og værkstedsområder. 

• Generelt meget varmt i mødelokaler samt meget støj/manglende lyddæmpning mellem mødelokaler, hvilket 
generer mødedeltagere på tværs i de respective rum 

• dejligt. ;-) 
• Vores lokaler er pga dårlige pladsforhold efter min mening uegnede til den måde vi arbejder på. det betyder at 

vi meget nemt kommer til at forstyrre og irritere hinanden 
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