STUDENTERREPRÆSENTANT
Studenterrepræsentant i AU’s
arbejdsmiljøorganisation (AMO)
Studiemiljøet og universitetets arbejdsmiljø påvirker
din studietid, og der er flere måder, hvorpå du kan
få indflydelse på de fysiske rammer på dit studiested. AU ønsker at videreudvikle et attraktivt studiemiljø og et af universitetets mål er, at de fysiske rammer for et godt studiemiljø udvikles i takt med ændrede behov. De studerende er derfor en naturlig
del af AU’s arbejdsmiljøorganisation. Bliver du valgt
som studenterrepræsentant, skal du varetage de
studerendes interesser og være med til at forbedre
miljøet.
AU arbejder med arbejdsmiljø på tre niveauer: På
institutniveau, på fakultetsniveau og på det øverste
koordinerende niveau i Hovedarbejdsmiljøudvalget. Studerende kan være repræsenteret på alle niveauer.

Sådan bliver du studenterrepræsentant:
Arbejdsmiljøgruppen (AMG): De studerende kan
være repræsenteret i afdelingens arbejdsmiljøgruppe. Valget til arbejdsmiljøgruppen sker oftest
gennem de studerendes lokale fagråd.
Studerendes deltagelse i arbejdsmiljøorganisationen er reguleret i lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø.

Lokalarbejdsmiljøudvalg (LAMU): Her bliver studenterrepræsentanterne valgt af og blandt de studerende i arbejdsmiljøgrupperne.

Fakultetsarbejdsmiljøudvalg (FAMU): Her bliver studenterrepræsentanterne valgt af og blandt de studerende, der er medlemmer af fakultetets institutarbejdsmiljøudvalg/-grupper. Er der ingen studerende i de lokale udvalg, kan studenterrepræsentanterne vælges af de studerendes råd på de enkelte fakulteter.
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Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU): Her bliver studenterrepræsentanter valgt af og blandt de studerende i fakultetsarbejdsmiljøudvalgene. Er der ingen studerende i disse udvalg, vælger Studenterrådet på AU repræsentanter til udvalget. Der bliver
mindst valgt én repræsentant.
Som studenterrepræsentant er du typisk valgt i
samme periode som resten af AU’s AMO på alle niveauer i arbejdsmiljøorganisationen. Valgperioden
er på 3 år.

Studenterrepræsentantens opgaver er bl.a. at:

• inddrage studerendes arbejdsmiljøproblematikker i arbejdsmiljøorganisationens arbejde
• deltage i arbejdet med undervisningsmiljøvurdering (UMV) hvert 3. år
• bidrage med de studerendes input til det fysiske
undervisningsmiljø i forbindelse med byggesager fx indretning af undervisningslokaler, fælles
area-ler, kantiner.
• være med til at skabe et godt samarbejde i arbejdsmiljøgruppen og med den øvrige arbejdsmiljøorganisation.

Arbejdsmiljøuddannelse
Bliver du valgt som studenterrepræsentant, har du
ret til gratis at deltage i den arbejdsmiljøuddannelse, som er lovpligtig for arbejdsleder- og arbejdsmiljørepræsentanter. Den tager 3 dage, hvor du får
grundig indsigt i arbejdsmiljøregler og AU’s arbejdsmiljøforhold.

