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AMO-VALG 2018 - STIL OP SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT
Valget til arbejdsmiljøgrupperne er lige om hjørnet. Fra den 11. januar 2018 starter de første valg. Allerede nu, kan du
som medarbejder stille op til valget som arbejdsmiljørepræsentant. Opstillingsperioden er netop skudt i gang (6.
december 2017) og løber frem til den 8. januar 2018. Universitetsledelsen og arbejdsmiljøorganisationen på AU opfordrer
alle interesserede til at stille op.
Gør en forskel for trivsel og samarbejde
At være arbejdsmiljørepræsentant på AU er en enestående mulighed, for at gøre en forskel for trivsel og samarbejde for
og med dine kollegaer i Jeres daglige arbejdsliv. Arbejdsmiljørepræsentanterne og lederen er hinandens partnere og
sætter sammen skub i projekter og indsatser, der styrker det lokale arbejdsmiljø. Har du mod på mere, kan du også gå
skridtet videre og engagere dig i det strategiske arbejde i et arbejdsmiljøudvalg i den enhed, hvor du er ansat. - Men
inden du kommer så langt, skal du vælges af dine kollegaer.
Sådan stiller du op
Alle ansatte, der har arbejdet på AU i minimum 9 måneder, kan blive valgt som arbejdsmiljørepræsentant. Det kræver
blot, at du stiller op i det område, hvor du arbejder, og som arbejdsmiljøgruppen dækker – fx en del af et institut.
Arbejdsmiljørepræsentanten vælges for 3 år af gangen (1. marts 2018 – 28. februar 2021).
Udfyld en opstillingsblanket og send den til AU HR’s valgpostkasse: amovalg@au.dk
Læs mere om valget på valghjemmesiden.

APV 2019 – DEN OVERORDNEDE TIDSPLAN ER NU PÅ PLADS
APV gennemføres næste gang i foråret 2019. Her skal medarbejdere i modsætning til de forgående år
forholde sig til den fysiske og psykiske APV på samme tidspunkt. Forberedelserne af APV 2019 er så
småt gået i gang og den overordnede tidsplan for APV 2019 er nu godkendt.
Tidsplan:

•

I løbet af foråret 2018 vil AU’s APV følgegruppe udarbejde udkast til et forenklet
spørgeskema og fastlægge rammerne for afrapportering mv.

•

I efteråret 2018 vil arbejdsmiljø- og samarbejdsudvalgene udarbejde et mindre antal lokale
spørgsmål, som indarbejdes i det endelige spørgeskema. Der bliver mulighed for at få hjælp
til dette arbejde fra de lokale arbejdsmiljøkontaktpersoner.

Rambøll skal levere APV-system
Universitetsledelsen har på indstilling fra AU’s APV følgegruppe valgt Rambøll A/S, som leverandør af

APV-system til APV 2019. Rambøll har mange års ekspertise i gennemførelse af
arbejdspladsvurderinger.
Læs om tidsplanen og find yderligere oplysninger om APV her

ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN HAR EN VIGTIG ROLLE I
BEREDSKABET PÅ AU
Arbejdsmiljøorganisationens rolle er at planlægge og koordinere samarbejdet om et sikkert og sundt arbejdsmiljø.
Universitetsledelsen har besluttet, at lederne og medarbejderrepræsentanterne i arbejdsmiljøudvalgene årligt skal
gennemgå og forholde sig til det lokale beredskab og afholde evakueringsøvelser, f.eks. som en del af den årlige
arbejdsmiljødrøftelse. Til at understøtte arbejdet er der udarbejdet materiale målrettet arbejdsmiljøorganisationen –
materialet findes på beredskabshjemmesiden.
FAMU, AAMU og HAMU er ansvarlige for at skabe overblik over de beredskabsmæssige tiltag og eventuelle hændelser.
Oplysninger kan indhentes via de tekniske chefer og/eller den centrale beredskabskoordinator
der hvert år i februar udarbejder en årsrapport for beredskabet. Af årsrapporten vil bl.a. fremgå større
beredskabsmæssige hændelser, afholdte evakueringsøvelser og nye beredskabsmæssige tiltag.
Om kort tid er der valg til arbejdsmiljøorganisationen på AU. For at klæde de nye arbejdsmiljøudvalg godt på til
beredskabsopgaven, vil der i april blive afholdt et antal orienteringsmøder, om AMO’s rolle i beredskabet. Her vil AU’s
samlede beredskabsplan blive gennemgået, det aktuelle trusselsbillede mod AU vil blive fremlagt, og man vil blive
introduceret til, hvordan man i arbejdsmiljøudvalget lokalt kan arbejde med opmærksomhedspunkter samt risikoanalyser,
der identificerer aktuelle risici og trusler.

AU EVACUATE
AU har udviklet en varslings-app, AU Evacuate, som supplement til det eksisterende beredskab.
Aarhus BSS Bygningsservice kan udsende varsler via AU Evacuate, i tilfælde af kritiske situationer, hvor det enten er
nødvendigt, at en eller flere bygninger evakueres, eller hvor andre kritiske omstændigheder gør, at en meddelelse
hurtigst muligt skal nå ud til alle personer i et område.
AU Evacuate dækker indtil videre udelukkende Campus Fuglesangs Allé, så hvis du færdes her, anbefales det at
downloade app’en på din smartphone.
Appen varsler dig direkte med en alarmlyd på din smartphone, orienterer dig om udviklingen i situationen og giver dig
besked, når krisen er overstået.
Appen testes som pilotprojekt på Aarhus BSS. Fremtidig udvikling og appens eventuelle udbredelse til resten af AU vil
blive vurderet efter testperioden.

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.

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.

