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Målet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne skal tilrettelægge det kommende 

års samarbejde om arbejdsmiljø. Drøftelsen skal foregå på udvalgsniveau i arbejdsmiljøorganisationen. De skal vurdere, om det 

foregående års mål er nået, ligesom der skal sættes mål for det kommende års samarbejde. Herudfra skal udvalget lægge en 

plan for, hvordan de i det kommende år vil samarbejde for at sikre et godt arbejdsmiljø. Drøftelsen er lovpligtig. Læs mere på 

www.at.dk 
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Status på det forudgående års arbejdsmiljøsamarbejde [årstal] 

Status og oversigt for hvordan der er blevet arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet: 
Bygninger: 

 Punkter fra psykisk APV er afsluttet 

 Sikkerhedsvurdering vedr. gartnerområdet ikke gennemført, da området er overført til anden organisatorisk 

enhed. 

 Ulykkesrapporter: Gennemgået. 

 Iværksat etablering af ”stillerum”/telefonboxe 

 Deltagelse i arbejdsmiljøuddannelse for relevante medarbejdere i AMG 

 

Økonomi: 

 Førstehjælp/hjertestarterkursus gennemført 

 Evakueringsøvelse gennemført 

 Fysisk APV Gennemført 

 Punkter fra psykisk APV er afsluttet 

 Intropakke til nye medarbejdere: under udarbejdelse 

 Ergoterapeut har været hyret ind til enkeltstående behov. Der ved udgangen af 2014 iværksat et tiltag, hvor der 

tages udgangspunkt i gruppeundervisning. 

 Undersøgelse af akustik i lille sal og der har i samarbejde med medarbejderne været fortaget en undersøgelse af 

de oplevede gener samt drøftet forskellige initiativer til afhjælpning af disse 

 Etablering af wellness rum i kælderen i form af en briks mv. 

 Iværksat etablering af en handicapparkering på den nordlige side af bygningen – ikke afsluttet. 

 Varme og ventilationssystem er efterset og justeret på baggrund af den fysiske APV 

 Deltagelse i bl.a. ergonomikurser, arbejdsmiljøuddannelse og arbejdsmiljødag i HK for relevante medarbejdere i 

AMG 

Mål for det kommende års fokusområder, indsatsområder og specifikke arbejdsmiljøopgaver 

Prioriteringsrækkefølge: 

 Færdiggørelse af intropakke til nye medarbejdere 

 Afvikling af gruppeundervisning vedr. ergonomi 

 Færdiggørelse af handicapparkering på nordlig side af bygningen. 

 Førstehjælp/hjertestarter kursus 

 Fokus på arbejdsmiljø ifm. med omorganisering, herunder tage vare på medarbejdere, som er berørte af 
organisationsændringerne og fokus på kommunikation mellem ledere/mellemledere/repræsentanter/ 



AARHUS UNIVERSITET – ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE 
medarbejdere og kommunikation fra AMG til ledere/medarbejdere 

 Gennemgang af retningslinjer for arbejdstid mv. skal gennemgås efter organisatorisk ændring 

 Parkeringsplads mellem bygning R og S med fokus på sikkerhed (trafikal og tyveri) 

 Trafikforhold: herunder sikre områder, kameraer, lys på p-plads, opmærkning af p-pladser og fodgængerfelt 

 Fokus på igangværende undersøgelse af skimmelsvamp i mødelokale 2640-013 samt kontorer umiddelbart 
over dette mødelokale 

 Optimering af rygeområdet på nordlig side af bygningen 

 Opfølgning på vedligeholdelsesstandard vedr. toiletter ved lille sal 
 

Påkrævede aktiviteter for at opnå mål (tiltag og initiativer) 

 Mai/Anne skriver et oplæg til intropakke 

 Tilbud om undervisning i ergonomi. Annonceres via funktionschefer og teamledere 

 Byg har kontakt til leverandør mht. færdiggørelse af handicapparkering 

 Tilbud om undervisning i førstehjælp/hjertestarter. Annonceres via funktionschefer og teamledere 

 Nedsættelse af arbejdsgruppe for gennemgang af ”retningslinjer for arbejdstid” 

 Arbejdsmiljøgruppen vil have følgende faste punkt på dagsordenen: ”Fokus på psykisk arbejdsmiljø ifm. 

organisationsændringer” 

 Arne vil sammen med Byg følge udviklingen vedr. undersøgelsen af skimmelsvamp i møde lokale 2640-013 og 

lokaler umiddelbart over dette mødelokale 

 Nedsættelse af arbejdsgruppe, der ser på muligheder for optimering af rygeområdet nord for bygningen 

 Opfølgning på vedligeholdelsesstandard vedr. toiletter ved lille sal 

 Kontakt til Kommunen vedr. mulighed for optimering af trafikforhold, herunder opmærkning   

 

Samarbejde vedr. ovenstående mål (organisering/samarbejde/hvem skal involveres/mødefrekvens) 

 Ud over kvartalsvise møder i AMG-grupper skal der sættes ressourcer af til afholdelse af kurser i ergonomi 
og førstehjælp, samt tid til samme 

 Etableringen af handicapparkering, udkomme af undersøgelse af skimmelsvamp, opfølgning på toiletforhold 
samt optimering af rygeområde vil medføre omkostninger i 2015, som der bør afsættes midler til. Det er ikke 
muligt på nuværende tidspunkt at opgøre beløbene til disse tiltag. 
 

Ressourcer til at opfylde strategiens mål (behov for uddannelse/kurser/konsulenter) 

 Kurser i førstehjælp/hjertestarter samt ergonomi vil blive afholdt med bistand fra eksterne konsulenter 

 Arbejdet med færdiggørelse af handicapparkering løses af en ekstern leverandør  

 Arbejde, som evt. iværksættes ifm. undersøgelse af skimmelsvamp, vil blive udført af eksterne leverandører i 
det omfang det er nødvendigt 

 Arbejdet med optimering af trafikforhold løses af eksterne leverandører/Kommunen 

 Arbejde vedr. toiletforhold bliver udført af eksterne leverandører 
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