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GOD OMGANGSTONE SKAL STYRKE ARBEJDSMILJØET I
2017
Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) og Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) sætter i 2017 fokus på
omgangstone og kommunikation. Temaet er en udløber af den psykiske APV, som blev
gennemført i foråret 2016. Rektor vil sammen med næstformandsskabet i HAMU/HSU drøfte et
oplæg til, hvordan man på tværs af universitetet kan arbejde med omgangstonen, og Rektor
Brian Bech Nielsen opfordrer fakulteterne og administrationens arbejdsmiljøudvalg til at bakke
op om indsatsen.
Læs mere

BEREDSKAB OG EVAKUERING PÅ AU
Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) fik på seneste møde en status på
beredskab og evakuering på AU. Der har i alt været 43 evakueringsøvelser i
2016. Overordnet er indtrykket, at øvelserne er forskelligt forankret, og der
ligger en udfordring i, at der er forskellige typer varslingsanlæg. Målet er, at
beredskabet skal være en naturlig del af den daglige drift og ledelse, hvorfor
opfølgning på øvelserne og udarbejdelse af rapport også skal ske i samarbejde
med de lokale arbejdsmiljøudvalg. Evakueringsinstrukserne opdateres, så der
ikke kan skabes tvivl om procedure og ansvarlige.
Rektor og udvalget udtrykte tilfredshed med de mange øvelser og kvitterede
for medarbejdernes ansvarstagen under øvelserne. Det blev understreget, at
det naturligvis også forventes, at alle ansatte tager evakueringsøvelserne
seriøst og efterlever skriftlige og mundtlige instrukser.
Der er en ny hjemmeside for beredskab under udarbejdelse.

KURSER FOR MEDARBEJDERE PÅ AU
• Kursus i selvorganisering
Forebyggelse af stress er et af de fire APV temaer, og i sammenhæng med det afholdes et 2dages kursus i selvorganisering for medarbejdere d. 21. februar og 22. marts 2017 – der er
stadig ledige pladser. Ønsker du at blive bedre til at få overblik, prioritere og kunne forfølge
personlige og faglige mål og derved opnå større trivsel og effektivitet i din hverdag, så er kurset
i selvorganisering noget for dig.
Kurset henvender sig primært til medarbejdere. Hvis du ikke har mulighed for at deltage på det

kommende kursus, kontakt da Organisations- og kompetenceudvikling, der gerne skriver dig på
en uforpligtende venteliste til næste gang, kurset udbydes.
Der udbydes et kursus specifikt for ledere senere på året.
Læs mere om selvorganisering for medarbejdere og tilmeld dig.

• Førstehjælpskursus
Der afholdes Førstehjælpskursus – repetition d. 1. marts 2017. Formålet er at repetere viden
om hjertestop samt orientere om ny viden på området. Kurset varer 3 timer og vil være en
kombination af oplæg og praktiske øvelser.
Læs mere og tilmeld dig.

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDENE (BAR) ERSTATTES AF
FEM BRANCHEFÆLLESSKABER
De 11 Branchearbejdsmiljøråd, også kendt som BAR, er 1. januar 2017 blevet erstattet af fem
branchefællesskaber, som fremover skal hjælpe virksomhederne med at løse branchernes
særlige arbejdsmiljøproblemer. Formålet har været at skabe en tættere kobling mellem
arbejdsmiljørådet og branchefællesskaberne. Forventningen er, at branchefællesskaberne med
den nye struktur bliver mere økonomisk robuste samtidig med, at der skabes en bedre
sammenhæng mellem de forskellige arbejdsmiljøindsatser.
Som en del af den nye struktur bliver der nedsat et såkaldt dialogforum, der skal skabe et
tættere samarbejde mellem branchefællesskaberne og Arbejdsmiljørådet. I forummet kommer
der til at være repræsentanter fra både branchefællesskaberne og Arbejdsmiljørådet.
Læs mere

OM NYHEDSBREVET
'Nyt om Arbejdsmiljø' er et nyhedsbrev, som beskæftiger sig med aktuelle informationer og
nyheder, der vedrører arbejdsmiljøet for de ansatte på Aarhus Universitet. Her vil du finde et
udpluk af de aktuelle nyheder.
Læs mere om arbejdsmiljø og sikkerhed på Aarhus Universitet.

SKRIV TIL OS
Har du bemærkninger eller forslag til emner, der kan være relevant for næste måneds
nyhedsbrev, er du velkommen til at sende en mail til arbejdsmiljo@au.dk.
Har du kolleger som ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan de tilmelde sig via hjemmesiden.
Med venlig hilsen

AU HR, Udvikling & Arbejdsmiljø, Team Organisation og Arbejdsmiljø

Engelsk version af nyhedsbrevet vil være tilgængelig på hjemmesiden inden for kort tid.
English version of the newsletter will be available on the website within a short period of time.

Klik her for at afmelde dig nyhedsbrevet

