
 

  
 

 
Titel: LAMU - Varmeudfordringer

Generelt

Problembeskrivelse

Både medarbejderne i Fredrikshus og Dale T. Mortensen-bygningen oplever
udfordringer med varme, når solen skinner. Grundet støj fra hhv. Ringgaden
og besøgende i Vennelystparken, er det på mange kontorer ikke en mulighed
at åbne vinduerne for at reducere varmebelastningen.
I Fredrikshus er der tilfælde af medarbejdere, der har fået ildebefindende
grundet varmen. Problemet er størst i endekontorerne, men også markant i
mange andre kontorer i bygning 1445.

Hovedtema Fysiske forhold

Psykiske forhold

Fysiske forhold Indeklima

Afdeling 6200 AU Uddannelse

Oprettet af Trine Thornvig Heiselberg

Eventuelle noter

Løsning

Løsningsbeskrivelse

Der er behov for solafskærmning, f.eks. film i begge bygningskomplekser.

Fredrikshus: Dialogen med Bygningsservice bør genoptages, inkl. afklaring af
hvad der er sket siden sidst og invitation til deltagelse i et LAMU-møde.

Dale T. Mortensen-bygningen: Der indledes dialog med ST-bygninger om
mulighederne for solafskærmning.

Evt. midlertidig løsning
Der opfordres til kontor-bytte under ferie, således at medarbejdere med
særligt varme kontorer kan placeres på mindre varme kontorer i ferietiden.

Sandsynligheden for at sygdom
eller arbejdsulykke vil ske

Mellem

Konsekvens hvis det sker

Ansvarlig Kristian Thorn

Deadline

Påmindelse 8 uger før deadline

Status for løsningen

Opfølgning

APV 2019 LAMU - Varmeudfordringer
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Beskrivelse af opfølgning

Ansvarlig Kristian Thorn

Udføres senest 2020-12-31

Påmindelse 2 uger før deadline

Status for opfølgning

APV 2019 LAMU - Varmeudfordringer
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Titel: LAMU - Støj

Generelt

Problembeskrivelse

En række medarbejdere oplever forstyrrende støj fra kollegaer og husets
gæster. En del af disse udfordringer løses via dialog om adfærd og
forventninger i de enkelte afsnit. Andre har imidlertid rod i, at medarbejderne
sidder tæt eller er uhensigtsmæssigt placeret, og denne del af
problemstillingen søger LAMU at tage vare om.

Hovedtema Fysiske forhold

Psykiske forhold

Fysiske forhold Støj eller vibrationer

Afdeling 6200 AU Uddannelse

Oprettet af Trine Thornvig Heiselberg

Eventuelle noter

Løsning

Løsningsbeskrivelse

I forbindelse med kontorrokader i både Fredrikshus og Dale T. Mortesen-
bygningen vil der ved de nye placeringer søgt inddraget løsninger på de i
APV’en nævnte støjproblematikker. Endvidere vil fraflytningen af FER i Dale
T. Mortesen-bygningen betyde at støj fra disses gæster bortfalder. Sluttelig
vil der i begge bygningskomplekser blive set på muligheden for at anvende
yderligere støjdæmpende materialer.

Evt. midlertidig løsning

Sandsynligheden for at sygdom
eller arbejdsulykke vil ske

Lav

Konsekvens hvis det sker

Ansvarlig Kristian Thorn

Deadline

Påmindelse 8 uger før deadline

Status for løsningen

Opfølgning
Beskrivelse af opfølgning

Ansvarlig Kristian Thorn

Udføres senest 2020-06-30

APV 2019 LAMU - Støj
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Påmindelse 1 uge før deadline

Status for opfølgning

APV 2019 LAMU - Støj
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Titel: LAMU - Pladsmangel

Generelt

Problembeskrivelse
Medarbejderne i Fredrikshus siddet tæt på kontorerne, ligesom der især for
RSC er sket i uhensigtsmæssig fordeling af afsnittet mellem flere etager.

Hovedtema Fysiske forhold

Psykiske forhold

Fysiske forhold Fysiske rammer

Afdeling 6200 AU Uddannelse

Oprettet af Trine Thornvig Heiselberg

Eventuelle noter

Løsning

Løsningsbeskrivelse

I sensommeren 2019 overtager AU Uddannelse 3. sal i bygning 1448, og der
iværksættes en rokade bla. mhp. at løse de i APV’en fremkomne
problemstillinger. Principper for rokaden drøftes forinden i LSU og LAMU.
Følgende principper vil blive lagt til grund for rokaden:
•RSC skal samles
•Studiesystemer skal have et projektkontor
•Studenterrettede aktiviteter placeres nederst i huset
•Alle enheder skal opleve at få lidt mere plads end i dag
•Antallet af ombygninger begrænses
•Hvis medarbejdere med telefonvagt sidder i storrum, indrettes separat
telefonrum.
•Medarbejdere, der modtager mange studerende, bør sidde tættere ved
indgangsdørene, end medarbejdere, der ikke modtager studerende

Evt. midlertidig løsning

Sandsynligheden for at sygdom
eller arbejdsulykke vil ske

Lav

Konsekvens hvis det sker

Ansvarlig Kristian Thorn

Deadline

Påmindelse 4 uger før deadline

Status for løsningen

Opfølgning

APV 2019 LAMU - Pladsmangel
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Beskrivelse af opfølgning

Ansvarlig Kristian Thorn

Udføres senest 2020-05-01

Påmindelse 1 uge før deadline

Status for opfølgning

APV 2019 LAMU - Pladsmangel
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Titel: LAMU - Ergonomi

Generelt

Problembeskrivelse
Mange medarbejdere i AU Uddannelse har stillesiddende arbejde, der giver
anledning til hovedpine og diverse spændinger og smerter i ryg, nakke og
skuldre.

Hovedtema Fysiske forhold

Psykiske forhold

Fysiske forhold Ergonomi

Afdeling 6200 AU Uddannelse

Oprettet af Trine Thornvig Heiselberg

Eventuelle noter

Løsning

Løsningsbeskrivelse

LAMU vil forsøge sig med flere små indsatser fordelt over året, frem for en
stor samlet indsats. Rationalet bag dette er, at medarbejderne glemmer de
gode råd vedr. ergonomi i en travl hverdag og dermed med fordel kan
mindes om disse løbende. Arbejdsmiljørepræsentanterne laver oplæg til en
samlet plan for, hvordan der meningsfuldt kan arbejdes med ergonomi,
herunder evt. muligheder for at invitere en ergoterapeut, løbende små
forslag til bevægelse, osv.

Evt. midlertidig løsning

Sandsynligheden for at sygdom
eller arbejdsulykke vil ske

Mellem

Konsekvens hvis det sker

Ansvarlig Kristian Thorn

Deadline

Påmindelse 8 uger før deadline

Status for løsningen

Opfølgning
Beskrivelse af opfølgning

Ansvarlig Kristian Thorn

Udføres senest 2020-06-30

APV 2019 LAMU - Ergonomi
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Påmindelse 1 uge før deadline

Status for opfølgning

APV 2019 LAMU - Ergonomi
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