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EVAKUERING OG BRANDALARMERINGSANLÆG 

Evakueringsvejledning i samtlige bygninger og etager 

skal gennemlæses i tilfælde af evakuering. 

Fælles alarmeringsnummer til hele AU er: 871 51617. 

Der forefindes brandalarmeringsanlæg 

(sprinkleranlæg) i bygning 1918. 

 

Yderligere information om beredskab findes her: 

https://medarbejdere.au.dk/administration/

bygninger/beredskab/ 

 

Det er muligt at installere Danmarks officielle 112 app 

på mobilen. Nærmere information findes her: https://

www.112app.dk/ 

MEDARBEJDERREPRÆSENTANTER 

For Trøjborgvej 82-84 er følgende medarbejder-

repræsentanter valgt: 

Tillidsrepræsentanter: 

Michael Krattet (HK) - michael.krattet@au.dk  

Dorthe Thomsen (HK) - dorthe.thomsen@au.dk   
Anders Kragh Moestrup (AC) - akm@au.dk  

 

Arbejdsmiljørepræsentanter: 

Linda Udengaard – linda.udengaard@au.dk  

Esther Henriksen - eh@au.dk  

Anja Munch Larsen — anja.munch@au.dk  

 

MOTION PÅ AU 

Medarbejdere, som er ansat på universitetet, har mu-

lighed for at benytte AU’s træningsfaciliteter. Mere 

information herom findes her: https://motion.au.dk/ 
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HJEMMESIDER (NYTTIGE LINKS) 

AU’s hjemmeside:  

www.au.dk  

Mit.au.dk: 

https://mit.au.dk/ 

Find AU: 

https://www.au.dk/om/organisation/find-au/

bygningskort/ 

Økonomi: 

https://medarbejdere.au.dk/administration/

oekonomi/ 

Bygninger: 

https://medarbejdere.au.dk/administration/

bygninger/ 

Løn:  

https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/

lonadm/ 

HR: 

https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/ 

AU IT: 

https://medarbejdere.au.dk/administration/it/ 

Administrationens nyhedsbrev: 

hhttps://medarbejdere.au.dk/administration/

nyhedsbrev/ 

AU Motionscenter: 

https://motion.au.dk/ 

 

 

 



I denne folder får du nyttige informationer om din nye 

arbejdsplads. 

AU ØKONOMI OG BYGNINGER 

AU Økonomi og Bygninger er ét af 5 vicedirektørom-

råder, som består af ca. 140 medarbejdere fordelt på 

6 underafdelinger. Vicedirektøren for AU Økonomi og 

Bygninger er Niels Jørgen Rasmussen. 

INTRO TIL NYE MEDARBEJDERE 

Som nyansat modtager du en velkomstpakke med 

information om AU. HR samt Økonomi og Bygninger 

afholder løbende intromøder for nye medarbejdere. 

PARKERING 

Parkering kan ske på anlagte p-pladser i umiddelbar 

nærhed af din nye arbejdsplads. Parkeringen er gratis, 

såfremt du har oprettet din bil her: https://med-

arbejdere.au.dk/administration/bygninger/med-

arbejderparkering/ Parkering sker på eget ansvar. 

Gæster skal henvende sig i receptionen og få registre-

ret deres nummerplade. 

 

DØRE 

I bygning 1918 er de ydre døre åbne : Man-tors: kl. 

7:30 – 17:00,  Fre: kl. 7:30 – 15:00 (indre døre alle dage 

7:30 –  17:00.  I bygning 1912 er dørene låste, og som 

til de fleste andre døre, skal adgangskort skal benyttes. 

RECEPTION/OMSTILLINGEN 

I bygning 1918 findes husets reception/AU’s omstilling. 

Her kan du afhente/sende post, bestille kontorartikler 

og få udleveret nøgler til tjenestebiler– og cykler. 

VELKOMMEN TIL  

AU ØKONOMI OG BYGNINGER 

ADGANGSKORT OG NØGLER 

Ved ansættelsesstart får du udleveret et personligt ad-

gangskort med tilhørende kode. Til kortet skal bruges et 

pasfoto el. lign.  

Ved indgangen til bygningerne holder du kortet over læ-

seren, indtil den lyser konstant og indtaster din 4-cifrede 

kode. Nøgle kan bestilles i Staben via din leder og bruges 

til døre uden kortlæser. 

ALARMER 

Der er installeret alarmer på døre og vinduer. Alarmerne er 

frakoblet i følgende tidsrum: 

Bygning 1912:   

 Man-fre. kl. 07:00 – 18:00 

Bygning 1918  (stueetagen):  

 Man-tor. kl. 7:30 – 17:00, Fre: kl. 07:30 – 15:00 

 

KANTINE OG FROKOSTSTUE 

Mad og drikke kan fx købes i Nobelparkens kantine, byg-

ning 1481. Menukort/prisliste findes her: http://

www.studenterhusfonden.dk/kantiner/prisliste-

kantineforplejning.aspx 

Frokoststue, for medarbejdere ansat på Trøjborgvej 82-84, 

findes i bygning 1912.  

 

PRINTER– OG KOPIRUM 

Bygning 1918:   1918-228 / 1918-316 / 1918-420 

Bygning 1912:   1912-228 / 1912-328-C-1 og C-2 

Ved fejlmeldinger rettes henvendelse til Servicegruppen. 

BYGNINGSDRIFT 

Ved fejl eller mangler i bygningen rettes henvendelse til 

receptionen. 

KAFFE OG THE 

Der er installeret kaffeautomater flere steder i huset til fri 

afbenyttelse for medarbejdere ansat på AU. 

TAVSHEDSPLIGT 

Vi har tavshedspligt, jf. straffeloven § 152 og §§ 152 c-

152 f. Tavshedspligten bortfalder ikke ved ansættel-

sens ophør. Læs mere her: http://

medarbejdere.au.dk/administration/hr/rekruttering-

og-ansaettelse/tavsheds/ 

RETNINGSLINJER FOR MEDARBEJDERE 

Overordnede retningslinjer for arbejdstid og fravær for 

medarbejdere ansat i AU Økonomi og Bygninger 

findes her: https://medarbejdere.au.dk/institutter/

fravaer-i-oekonomi-og-bygninger/ 

IT 

AU IT varetager al drift, udvikling og support vedr. IT 

på AU. Ved behov for support kontaktes Helpdesk på 

adm.it@au.dk eller tlf.nr. 871 50955. 

IT SIKKERHED 

Lås altid din computer, hvis du går fra den: https://

medarbejdere.au.dk/informationssikkerhed/

laasdincomputer/ 

DATABESKYTTELSE 

Inden for økonomiområdet samt for Økonomi og Byg-

ninger er der udarbejdet en instruks om, hvordan du 

skal behandle personoplysninger (GDPR): https://

medarbejdere.au.dk/informationssikkerhed/

databeskyttelse/saerligt-om-administration/saerligt-

til-oekonomimedarbejdere/ 

LØN OG PERSONALEVILKÅR 

Varetages af AU HR. For mere information: https://

medarbejdere.au.dk/administration/hr/om-hr/hr-

faellesadministrationen/  

 


