Dagsorden
Lars Bo Nørgaard

AARHUS UNIVERSITET

Dato : 12. august 2020

Sid e 1 / 1

Mødedato:
Mødested:
Mødeemne:

27. august 2020 kl. 09.00 – 9.30
1918-129 IT-Undervisningslokale
LAMU Økonomi og Bygninger

LAMU deltagere:

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

1.

Status på fysisk arbejdsmiljø
Herunder fysisk arbejdsmiljø derhjemme.

2.

Godkendelse af dagsorden

3.

Opfølgning på referat fra LAMU den 28. maj 2020
Link til referat fra møde den 28. maj 2020

4.

Kort status på arbejdsskader v/Esther

5.

Emner til næste AAMU-møde den 5. oktober 2020

6.

Eventuelt
Herunder evt. kommunikation til medarbejderne

Bygningssekretariatet
Aarhus Universitet
Trøjborgvej 82 -84
8000 Aarhus C

Tlf.: +45 8715 0000
E-mail: au@au.dk
Web: www.au.dk

Referat
Lars Bo Nørgaard

AARHUS UNIVERSITET

Dato : 3. juni 2020

Sid e 1 / 2

Mødedato:
Mødested:
Mødeemne:

28. maj 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
Marianne Maria Larsen

Afbud:

1.

Status på fysisk arbejdsmiljø
Niels Jørgen oplyste, at LEA på møde den 27-05-2020 har drøftet outsourcing
af rengøringen af udvalgte bygninger, herunder Trøjborgvej, til Kongsvang
pr 01-06-2020.
Anja spurgte, om køleskabe i tekøkkener fortsat rengøres to gange årligt.
Niels Jørgen opfordrede til, at brugerne selv foretager rengøring ved behov, da
dette ellers vil være et tilkøb hos Kongsvang.
Arne opfordrede til placering af håndsprit umiddelbart uden for tekøkkener, så
man er ”ren”, når man går ind i tekøkkenet.
Neils Jørgen oplyste, at Bygningsservice dd. kommer rundt med sprit til alle
tekøkkener, printerrum, mødelokaler o.lign. Det er dog ikke muligt at få opstillet
på alle kontorer.
Mht. utryghed ved tilbagevenden til Trøjborgvej, opfordrede Niels Jørgen til, at
man taler om det lokalt og finder løsninger, f.eks. at flytte rundt på skrivebordene. Hvis en medarbejder føler sig utryg, bør vi være flexible mht. fortsat mulighed for at arbejde hjemmefra i en periode – f.eks. frem til sommerferien.

2.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

3.

Opfølgning på referat fra LAMU den 28. januar 2020
Anja bemærkede, at der ikke er udsendt nyhed fra seneste møde med opfordring
til at læse referatet.
Lars Bo beklagede dette.
Referatet blev godkendt.

4.

Kort status på arbejdsskader v/Linda
Linda var ikke bekendt med skader siden sidst; tiden vil vise om der opstår arbejdsskader, når medarbejderne begynder at vende tilbage.

5.

Emner til næste AAMU-møde den 15. juni 2020
Intet til dette punkt.
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6.

Eventuelt
AEU seminar om psykisk arbejdsmiljø
Anja oplyste, at der afholdes seminar den 9. – 10. september. Blandt emnerne er
arbejdsmiljø, konflikter, stress og svære samtaler.
Anja sender link til LAMU.
Niels Jørgen vurderer om det også kan have interesse for ØB’s tillidsrepræsentanter.
[Anja har fremsendt link den 28-05-2020].
Introduktion af nye medarbejdere til arbejdsmiljø
Anja spurgte til status.
Niels Jørgen oplyste, at nye medarbejdere under introen mødes en ½ times tid
med en arbejdsmiljørepræsentant og en tillidsrepræsentant. Næste intro forventes afholdt efter sommerferien.
Rengøring ved Kongsvang
Esther oplyste, at Kongesvang har placeret en informationsskrivelse på alle skriveborde. Er der behov for yderligere information?
Der var enighed om, at den foreliggende information er tilstrækkelig.
Arne bemærkede, at teamlederne i Regnskab anmodes om at arrangere et besøg
af rengøringslederne i grupperne, så samarbejdet kommer godt i gang.
Niles Jørgen forventer, at det i store træk er de samme rengøringsmedarbejdere,
som fortsætter.

Referat godkendt den 03-07-2020

