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Læs nyhedsbrevet på nettet

NYT OM ARBEJDSMILJØ FEBRUAR 2019

APV 2019

Arbejdspladsvurdering (APV) 2019 - dit svar er vigtigt!

Mandag d. 25. februar modtager medarbejdere på AU en mail fra Rambøll med et link til spørgeskemaundersøgelsen
for APV 2019. Ved at deltage i undersøgelsen, er du med til at afdække din og dine kollegaers trivsel på
arbejdspladsen. Så husk at besvare spørgeskemaet og gerne opfordre dine kolleger til at gøre det samme.
Undersøgelsen slutter d. 13. marts.

Hvordan trives medarbejderne her på universitetet? Og hvordan skaber vi de bedste rammer for en god arbejdsplads?
Det vil den kommende APV-undersøgelse være med til at afdække. Jo flere der svarer, jo bedre er udgangspunktet for
en god dialog og opfølgning lokalt.

Spørgeskemaet handler om både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø.
Ud over de fælles AU-spørgsmål er der formuleret et mindre antal fakultets-/administrationsspecifikke spørgsmål.
Tidsplan

25. februar: Du modtager en mail fra Rambøll Management Consulting med et personligt link til APV spørgeskemaet.

25. februar–13. marts: Undersøgelsen gennemføres

9. april: Rapporter offentliggøres på hjemmesiden.

Herefter går lokal opfølgning og dialogmøder i gang.

Få yderligere oplysninger om APV 2019 på au.dk/APV.

 

For an english version we refer to the website.

APV UDDANNELSE

Kom godt fra start med APV 2019

Workshop i opfølgning på APV
Ledere samt medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen og samarbejdsudvalgene tilbydes at deltage i en 3-timers
workshop om opfølgning på den kommende APV. Der er 3 forskellige tidspunkter at vælge imellem. Der er endvidere
mulighed for at følge den ene workshop via live streaming.
Læs mere og tilmeld dig workshoppen her

OBS P.t. er der især god pladser på workshoppen den 14. marts, kl. 13-16
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Kursus i handleplans- og mellem-målingssystemer
Kurset retter sig mod ledere og medarbejdere, som skal oprette og/eller vedligeholde APV-handleplaner og/eller
gennemføre mellemmålinger i Rambølls handleplans- og mellem-målingssystemer.

På kurset bliver systemerne præsenteret og demonstreret og deltagerne får selv mulighed for at arbejde i
systemerne.
Rambølls Handleplansystem skal bruges til at dokumentere og følge op på alle AU’s APV-handleplaner dvs. aktiviteter,
der skal gennemføres på baggrund af resultaterne fra APV 2019.

Rambølls Spotmålingssystem gør det muligt for AU’s ledere efterfølgende at følge op på udvalgte dele af APV 2019 via
målrettede, mindre spørgeskemaundersøgelser.

Læs mere og tilmeld dig kurset her

ARBEJDSULYKKER ANMELDELSE NU DIGITALT

Arbejdsulykker skal anmeldes via Online-EASY 

I december kørte AU et pilotforsøg for at teste digital anmeldelse af arbejdsskader i stedet for at udfylde det skema,
som normalt downloades fra siden om arbejdsskader.

Resultatet viste en tilslutning til den digitale anmeldelse.

Det betyder, at fra den 29. marts 2019 vil AU anmelde arbejdsskader online.

Der kommer et link på hjemmesiden (inklusiv en vejledning), som giver adgang til en online udfyldelse af
arbejdsskadesanmeldelsen.

Når den er udfyldt og afsendt, gennemgås den af AU’s arbejdsskadeteam: Karin Rosengaard  og Pia Andersen i lighed
med nuværende procedure.

Vi indretter desuden hjemmesiden tydeligere mht., at den tilskadekomne bør anmelde arbejdsskaden sammen med
en repræsentant fra arbejdsmiljøgruppen eller lignende.

Alle øvrige procedurer for behandling af arbejdsskadesager er uændrede.

ARBEJDSMILJØUDDANNELSE

Er du nyvalgt eller nyudpeget til arbejdsmiljøorganisationen på AU? 

Så skal du på den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

Formålet med arbejdsmiljøuddannelse er at give arbejdsmiljørepræsentanter og ledere fornøden viden om
arbejdsmiljø og om metoder til at arbejde forebyggende, systematisk og målrettet for at fremme et sikkert og sundt
arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Kurset varer 22 timer og gennemføres som dagkursus. Mellem første og anden kursusdel skal deltagerne arbejde med
en praktisk opgave på arbejdspladsen. Bemærk, at man skal kunne deltage alle tre dage.

Aarhus Universitet benytter kurser udbudt af Crecea A/S, så find en dato der passer og tilmeld dig.

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 kan du tilmelde dig nyhedsbrevet .
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VIL DU VIDE MERE OM ARBEJDSMILJØ?

Vil du løbende opdateres med den nyeste viden inden for arbejdsmiljø og have inspiration til arbejdet i
arbejdsmiljøgrupper og udvalg, så kan du tilmelde dig forskellige gratis nyhedsbreve her:
Branche Fællesskab Arbejdsmiljø – Velfærd og offentlig administration
Arbejdstilsynets nyhedsbrev
Videnscenter for arbejdsmiljø - Nyhedsbreve
Arbejdsmiljørådet - Nyheder

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
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