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Mødedato:
Mødested:
Mødeemne:

27. august 2020 kl. 09.00 – 9.30
Teams
LAMU Økonomi og Bygninger

LAMU deltagere:

Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Esther S. T. Henriksen,
Linda Udengaard, Anja Munch Larsen, Lars Bo Nørgaard
Linda Udengaard og Marianne Maria Larsen samt Paul Behrens
og Ib Rasmussen (pkt. 1)

Afbud:

1.

Status på fysisk arbejdsmiljø
Hjemsendelsen
Anja og Esther har ikke hørt fra medarbejdere mht. problemer med at arbejde
hjemmefra.
Anja opfordrede til, at medarbejderne får mulighed for at returnere til Trøjborg
på én gang i modsætning til sidst, hvor det skete over en lang periode.
Niels Jørgen noterede sig opfordringen og oplyste, at emnet skal drøftes på LØBmøde senere i dag.
Niels Jørgen bemærkede, at hvis der er medarbejdere, som har meget svært ved
at indrette deres arbejdsplads fysisk der hjemme eller hvor hjemmearbejde har
betydelige konsekvenser for trivslen, så er det muligt at arbejde en dag eller to på
Trøjborgvej efter aftale med nærmeste leder.
Status på renoverings-/byggeprojekter på Trøjborgvej
Paul og Ib var forhindret i at deltage. Lars Bo oplyste status:
Bygningsservice (Ib)
• Belysningen på etage 1 i 1918 er renoveret
• Der er opsat 3 opvaskemaskiner i Frokoststuen i 1911
• Der monteres Corona-skiltning på gulve ved Eksamenslokalerne og andre
steder på Trøjborgvej, hvor der kommer eksterne besøgende
• Elevatoren ved Eksamenslokalerne er blevet renoveret
• Der er foretaget 1-års gennemgang af 1910, og mindre udbedringer pågår
• Ventilationsstøj i 1910 er udbedret gennem indregulering af anlægget
• Ventilationsanlægget i 1912 er indreguleret for jævn indblæsning i alle etager
i bygningen.
Bygningssekretariatet (Paul)
Universitetsledelsen har besluttet, at de 4 pædagogiske centre skal samles i en enhed, der skal placeres i bygn. 1911. Udarbejdelse af myndighedsprojekt påbegyndes i oktober, udbud i november og licitation i december. Forventet byggestart
den 11-01-2021 og forventet ibrugtagning medio 2021. Der må forventes støjende
arbejder i forbindelse med renoveringen/ombygningen. Inden udbuddet (dvs. i
løbet af efteråret) vil der blive foretaget enkelte forundersøgelser.
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Niels Jørgen bemærkede, at når vi kommer tætter på, vil der blive udsendt information. Hvis der i perioder forekommer meget støjende arbejder, kan det måske
gøres muligt for ”ramte” medarbejdere at arbejde hjemmefra, mens det pågår.
Arne bemærkede, at de 3 nye opvaskemaskiner er placeret, hvor industriopvaskemaskinen tidligere var placeret. Af hensyn til medarbejderne i Servicegruppen
blev det foreslået, at opvaskemaskinerne blev placeret i køkkenøen, men forslaget
gik tabt i processen.
Niels Jørgen bemærkede, at vi må se, hvordan det går. Hvis det viser sig, at det
ikke fungerer særlig godt, må vi overveje at flytte dem.
Niels Jørgen oplyste, at LØB med udgangspunkt i COVID-19 retningslinjer vil
kigge på, hvornår Frokoststuen atter kan åbnes.
Anja spurgte om, der opsættes spritdispensere på de toiletter, hvor der pt ikke er
nogen?
Niels Jørgen anbefalede håndvask med sæbe på toiletterne og brug af håndsprit
ved døre og lignende i fællesarealer.

2.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

3.

Opfølgning på referat fra LAMU den 28. maj 2020
Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

4.

Kort status på arbejdsskader v/Esther
Esther har kendskab til en enkelt arbejdsulykke, hvor en medarbejder er kommet
til skade på cykel.
Der var enighed om, at det må betragtes som et hændeligt uheld, og Økonomi og
Bygninger vanskeligt ikke kan forebygge skader af den type.

5.

Emner til næste AAMU-møde den 5. oktober 2020
Niels Jørgen oplyste, at LEA bl.a. har drøftet problemerne ved deltagelse i virtuelle møder fra et kontorlokale med flere medarbejdere. Dette vil måske blive behandlet af AAMU. I LAMU kan vi kan vi notere problemstillingen som en bobler.
Der var ingen emner til AAMU.

6.

Eventuelt
Information om medarbejdere, som skal testes for Corona
Arne spurgte til holdningen til, hvor bredt i ØB, der skal informeres, hvis en medarbejder skal testes for Corona.
Der var enighed om, at der, hvis medarbejderen er indforstået, kun bør informeres til de kolleger, medarbejderen er i kontakt med – dvs. som færdes på samme
etage – og således ikke i hele ØB.

Referat godkendt den 16-09-2020

