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AARHUS UNIVERSITET 

 
Mødedato:  27. maj 2021 kl. 11.15-12.00 
Mødested:  MS Teams 
Mødeemne:  LAMU Økonomi og Bygninger 
 
LAMU deltagere:  Arne N. Skov, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard, Anja 

Munch Larsen, Marianne Maria Larsen, Lars Bo Nørgaard 
 Paul Behrens (afbud) og Ib Rasmussen(afbud) deltager under 

pkt. 1  

1. Status på fysiske og sociale arbejdsmiljø 
Lars Bo oplyste status på byggearbejder modtaget fra Paul og Ib: 
Paul, Bygninger 
Der har været, og er stadig, lidt udfordringer med at få leveret materialerne  
(Corona og generelt ophedning i byggebranchen) Og ikke nok med det, så starter 
eksamenerne også op igen.  
Vi er færdige med de store nedbrydninger og indbygning af de svære konstruktio-
ner. Maler og tømrer er i godt i gang på 3. og 4. etage. Der mangler ventilation og 
glasvægge samt gulvbelægning på disse etager. På 1. og 2. etage er der noget mere 
arbejde der skal udføres. Bl.a. nye vinduer, gulvbelægning, ventilation og renove-
ring af toiletterne til omklædning.  
Entreprenørerne skal være færdige til 1. august 2021, og det ser også ud til, at vi 
når det. Jeg vil tro, at ca. medio juni måned er der ”kun” montagearbejderne til-
bage. De støjer ikke så meget, men… 
Der er opsat byggepladshegn, således at adgang til bygning 1912 stadig er mulig 
gennem gården. 
Cykel parkering ved 1911 opstilles i efteråret 2021. 
Ib, Arts Bygningsservice 
Vi har haft indbrud ved Jysk Sprogforskning i 1910, hvorfor der bliver monteret 
rullegitre for alle vinduer i underetagen 1910 og 1912 – altså Jysk Sprogforskning 
og Tolkelab. 
Det nedlagte aflåste cykelskur ved den gamle gymnastiksal bliver nu erstattet af 
en cykelkælder i 1915 med indgang via trappen bag elevatoren i gården. Der bliver 
adgang med kort og adgangen tildeles alle personer, som har adgang til bygnin-
gerne. 
Der pågår opstilling af et laboratorie mock up i 1918 plan 1. Finn Villadsen, Byg-
ninger er tovholder i dette projekt. 
Til studiestart forventer ARTS i år at gøre brug af egne lokaler i bygning 1915 og 
måske ” Orangeriet ” til gruppearbejde. 
Døre er aflåste frem til den 14-06-2021, herefter er dørene åbne som normalt i ar-
bejdstiden. 
Marianne spurgte til, hvornår opbygningen af laboratorie mock-up i 1918 er af-
sluttet? 
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Esther undersøger og orienterer Marianne.  
 
Fysisk arbejdsmiljø hjemme 
Linda oplyste, at mange medarbejdere har udfordringer mht. nakke og skuldre. 
Arne fandt, at den delvise genåbning forhåbentlig vil medføre mere variation i ar-
bejdsstilling. 
Arne har udsendt retningslinje fra AMU ang. distancearbejde i Regnskab. Medar-
bejdere, som har behov for indkøb af materiel kan kontakte nærmeste leder. 
 

2. Godkendelse af dagsorden  
Dagsorden blev godkendt. 
 

3. Opfølgning på referat fra LAMU den 28. januar 2021 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 
4. Fremtidigt LAMU samarbejde mellem AU Økonomi og AU Bygninger  

Arne henviste til, at der på LAMU/LSU fællesmøde d.d. blev besluttet at oprette 
et husudvalg, men i fremtiden vil der desuden være behov for koordinering mel-
lem AU Økonomi LAMU og AU Bygninger LAMU. 
Linda var enig i dette og oplyste, at de nuværende medarbejderrepræsentanter i 
ØB LAMU har aftalt at fortsætte de jævnlige koordineringsmøder. Linda og Mari-
anne har haft kontakt til AU HR, der oplyser, at der skal oprettes separate 
LAMU’er for AU Økonomi og AU Bygninger. 
Det blev vedtaget, at 

• der oprettes AU Økonomi LAMU og AU Bygninger LAMU 
• Arne indkalder til møde med deltagelse af Lizzi Edlich, AU HR Arbejds-

miljø for drøftelse af hvordan de to LAMU’er kan samarbejde. 
 
5. Kort status på arbejdsskader v/Linda 

Linda er ikke bekendt med nye arbejdsskade siden sidste møde i LAMU 
 
6. Emner til næste AAMU-møde den 17-06-2021 

Arne ønske Linda tillykke med valget til AAMU. 
Esther foreslog emnet ”ledelsens håndtering af medarbejdernes tilbagevenden til 
arbejdspladsen”. 
Linda tilføjer punktet til AAMU-mødets dagsorden. 
Arne bemærkede, at det bliver en balancegang mellem behovet for at være sam-
men og at være distancearbejdende. Dette skal drøftes i de enkelte grupper, så det 
bliver tilrettelagt bedst muligt. Det er nødvendigt med tydelig kommunikation og 
vi skal alle være rummelige.  

 
7. Eventuelt 

Anja spurgte til reglerne for brug af mundbind i bygningerne på Trøjborgvej? 
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Esther svarede, at der tilsyneladende er forskellige regler rundt om i ØB. I Byg-
ninger er det meldt ud, at der skal bæres mundbind på trapper og i fællesarealer, 
men ikke i det indvendige gangareal bag glasdørene på etage 4. Der er behov for 
ensartede regler på tværs af bygningerne i bygningskomplekset. 
Marianne oplyste, at der på etage 2 i 1918 er meldt ud, at der skal bæres mund-
bind ved skift af etage (dvs. på trappen og i elevatoren). 
Arne fortalte, at retningslinjen i Regnskab er, at medarbejderne i Regnskab kan 
færdes på og i mellem de to etager i 1912 uden mundbind. 
Det blev aftalt, at Arne bringer problemet mht. forskellige regler op på møde i 
LØB 

 

Referat godkendt den 17-06-2021
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