Referat

AARHUS
UNIVERSITET

Louise Kruse Have

INSTITUT FOR BIOLOGI

Dato: 23. august 2021

Side 1/4

Mødereferat for LAMU v. Institut for Biologi
Tirsdag den 17. august 2021 kl.10:00-12:00 for arbejdsmiljøgrupperne på Institut for Biologi
Til stede:
Arbejdsmiljøchef: Hans Brix
Daglig arbejdsmiljøleder: afbud
Arbejdsmiljøledere: Peter Funch, Klaus Koren, Urs Treier, Hans Malte, Lars Chresten Lund Hansen.
Arbejdsmiljørepræsentanter: Susanne Nielsen, Inge Buss la Cour, Elin Ellebæk Petersen, Maria Blach Nielsen, Anne Blach Overgaard.
Observatør: Repræsentanter for de studerende: Rasmine Andersson Nielsen
Referent: Louise Kruse Have
Afbud:, Lone Ottosen, Trine Bech Søgaard, Maja Lermark Schøn
Udeblivelse: Jesper Riedel Voetmann (Aurora)

Dagsorden
1) Høring om revision af AU's rygepolitik m. bilag v. Hans Brix
2) God ergonomi på instituttet v. Maria Blach Nielsen
3) Mulige arbejdsmiljørelatere workshops på instituttet? (Louise Kruse Have har
undersøgt muligheder)
4) Opfølgning på løbende sager (se opfølgningslisten)
5) Status på arbejdsmiljø/sikkerhed i de enkelte arbejdsmiljøgrupper (bordet
rundt)
6) Arbejdsulykker og nærvedulykker - siden sidst
7) Arbejdsmiljø statistik – Power BI kan tilgås her: Arbejdsmiljøstatistik
(au.dk)
8) Supplerende arbejdsmiljøuddannelse/kompetenceudviklingsplan – har nogen
været på kursus eller planlagt at deltage på et kursus (online)?
9) Eventuelt, input til næste LAMU møde?
Opfølgningsliste:
Emne
Fra fysisk APV: DNA test af skimmelsvamp ved
OBH gruppen. Målingerne viser at der er forekomst af skimmelsvamp lidt over – eller over –
normalt forventeligt niveau for tørre, rene og u
skadede bygninger. BYGst har planlagt udskiftning af vinduer i bygningen hvorved kuldebroer
der dannes kondens fjernes.
Evakueringsøvelser
Planlægges til efter sommerferien.
Førstehjælpskursus
Planlægges til efter sommerferien.

Tidsfrist
Pågår

Ansvarlig
Lone

3. kvartals
LAMU 2021
3. kvartals
LAMU 2021

Lone
Lone

1. Høring om revision af AU's rygepolitik m. bilag v. Hans Brix
Der er enighed i LAMU om, at tiltagene i AU’s rygepolitik er acceptable og gode tiltag
til den eksisterende rygepolitik, men der mangler uddybelse på følgende emner:
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AU’s rygepolitik omfatter ikke snus, som er forbudt på folkeskoler og efterskoler, da snus er mindst ligeså sundhedsskadeligt som at ryge. LAMU forslår at
snus bliver en del af rygepolitikken på AU.
LAMU understøtter at der etableres udendørs rygeområder, som ikke ligger
ved indgange til bygninger, men som placeres i rimelig afstand fra arbejdet, så
rygerne ikke skal gå flere km. for at ryge.
Her spørges der indtil hvordan rygeområderne bliver indrettet? Hvis det er rygeskure, bliver skurene så aflåste uden for campus åbningstid, så udefra kommende ikke bliver fristet af at benytte ryge- skurene/områderne? (Fikserum,
overnatning for hjemløse eller hæng ud sted for unge).
Er der en konsekvens hvis rygeforbuddet ikke bliver overholdt af en medarbejder eller studerende i form af en advarsel/opsigelse?
Hvor mange ressourcer er det sat af til projektet? Er projektet omfattet eksterne konsulenter/eksperter? Kræver projektet at der ansættes flere medarbejdere eller er det nuværende ansatte der arbejder på projektet?

2. God ergonomi på instituttet v. Maria Blach Nielsen
Sekretariatet og centeradministratorer har efterspurgt bedre ergonomi på kontoret og
Maria har derfor været i kontakt med en ergoterapeut konsulent og vil høre om det er
noget andre på instituttet er interesseret i?
Susanne fortæller at laboratorierne havde besøg af en konsulent i 2016, som instruerede laboranterne i deres arbejde og synes det er en god idé tilbyde endnu et besøg på
hele instituttet, da der er ansat mange ”nye” siden 2016.
Efter kort drøftelse forslår LAMU, at Instituttet laver en fælles workshop med generelle principper inden for god ergonomi efterfulgt af individuel vejledning til dem som
har brug for konkret hjælp. Det foreslås også at medlemmer af LAMU bliver ”klædt på”
til at vejlede kollegaer i god ergonomi og som kan være i stand til at påpege uhensigtsmæssige arbejdsstillinger hos kolleger, og give basal rådgivning om god ergonomi.
Det besluttes at Hans, Maria og Lone undersøger mulighederne for at afholde en fælles
ergonomi workshop på instituttet.
3. Mulige arbejdsmiljørelatere workshops på instituttet? (Louise Kruse Have har undersøgt muligheder)
På baggrund af sidste LAMU møde i maj, hvor flere medlemmer efterspurgte kompetenceudvikling inden for tre særlige områder, den svære samtale, krisehjælp og hvordan man spotter en medarbejder/kollega der er stresset, har Louise undersøgt mulighederne for et kursus.
CRECEA tilbyder halve og hele dags kurser som henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledere. Det er kurser hvor programmet og indholdet er fastlagt, men der tilbydes også kurser hvor instituttet kan skræddersy indholdet
så det passer på de udfordringer og dilemmaer vi står med. LAMU beslutter IKKE at
organisere en samlet indsats på instituttet, men de medlemmer at LAMU som måtte
ønske det, kan inden for retten til efteruddannelse (2 dage det første år, 1½ dag pr år
de efterfølgende år) tage på relevante kurser.
Efter en længere dialog mellem LAMUs medlemmer, får udvalget sporet sig ind på vigtigheden af psykologisk tryghed og hvordan den bliver skabt på instituttet. Det foreslås
at hele instituttet bliver inviteret til et fælles foredrag om psykologisk tryghed, om
hvordan vi skaber tryghed omkring den svære samtale og hvem man kan gå til, hvis
man har brug for at snakke.
Hans, Lone og Louise vil undersøge muligheden og finde en god foredragsholder inden
for emnet psykologisk tryghed.
4. Opfølgning på løbende sager (se opfølgningslisten)
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Skimmelsvamp: Der er enighed om at denne sag fra den fysiske APV i 2019 ikke bliver lukket før der er klarhed over hvor skimlen opstår og om problemets omfang, så
der kan findes en løsning der sikrer et godt arbejdsmiljø. Der er indtil videre kun foretaget DNA test af skimmelsvamp v. OBH-gruppens bygningslaboratorium og LAMU
henstiller derfor til at Nat-Tech Bygningsservice sørger for en uvildig undersøgelse af
problemets omfang i byg.1540 af f.eks. Teknologisk Institut, da de er eksperter og har
hjulpet mange offentlige virksomheder. Hans Brix har efterfølgende skrevet en mail til
Bent Lorenzen.
Evakueringsøvelser: Lone er i gang med planlægningen. Efter kort drøftelse om
tidspunkt for gennemførsel af evakueringsøvelsen besluttes det at evakueringsøvelsen
skal ligge på en alm. undervisnings/arbejdsdag uden for eksamensperioder og ferier.
Tidspunktet er kl.11:45, så undervisningen påvirkes mindst muligt. Det besluttes også
at evakueringsøvelserne skal varsles i god tid, så man har mulighed for at forberede sig
i de forskellige grupper. Lone vil også, sammen med studentermedlemmer i LAMU,
arrangere en evakueringsøvelse i Biologiens Hus.
Opfølgningsliste:
Emne
Fra fysisk APV: DNA test af skimmelsvamp ved
OBH gruppen.
Hans har sendt en mail til Nat-Tech Bygningsservice, hvor der bliver bedt om en uvildig undersøgelse af problemets omfang i bygning 1540 af evt.
Teknologisk Institut.

Tidsfrist
Pågår

Ansvarlig
Lone

Evakueringsøvelser
Lone er i kontakt med Institut for Matematik omkring planlægning af evakueringsøvelser på instituttet og har Biologiens hus med i planlægningen.

4. kvartals
LAMU 2021

Lone

Førstehjælpskursus
Lone er i gang med at organisere førstehjælpskurser for instituttet, hvor der tilbydes 3 kurser:
Førstehjælp i forbindelse m. eksplosion i lab.
Førstehjælpskursus på engelsk
Førstehjælpskursus på dansk

4. kvartals
LAMU 2021

Lone

5. Status på arbejdsmiljø/sikkerhed i de enkelte arbejdsmiljøgrupper (bordet rundt)
Alle medarbejdere på instituttet er stort set tilbage efter sommerferien og har travlt.
Der er tjekket stinkskabe. Vindues udskiftningen i 1135 er i gang, hvilket er lidt kaotisk, men dejligt at få nye vinduer.
Økoinformatik og Biodiversitet afholder en opfølgnings workshop i september om
krænkende adfærd, for hele deres sektionen.
Retningslinjer i forbindelse med Corona – Information om corona (au.dk)
 Det anbefales at vi fortsat spritter af og lufter ud.
 Der er ingen afstandskrav og retningslinjerne er ændret i forbindelse med
smitte udbrud.
 Man kan deltage i sociale arrangementer frem til kl.02:00
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Corona skiltning på instituttet omkring mundbind, afstandskrav etc. skal tages
ned, men skilte med udluftning og afspritning skal blive hængende.

6. Arbejdsulykker og nærvedulykker - siden sidst
Der har ingen arbejdsulykker været siden sidste LAMU møde i maj.
7. Arbejdsmiljø statistik – Power BI kan tilgås her: Arbejdsmiljøstatistik (au.dk)
AU’s arbejdsmiljøstatistik for 2. kvartal 2021 var ikke opdateret da LAMU afholdte
møde. (Data for 2. kvartal er nu tilgængelig på Power-BI)
8. Supplerende arbejdsmiljøuddannelse/kompetenceudviklingsplan – har nogen været på kursus eller planlagt at deltage på et kursus (online)?
Elin, Inge og Lone har deltaget i fakultets kemiske APV workshop, som Cathrin (Trine)
Guldager Sørensen har afholdt. Materialet som blev gennemgået på kurset er efterfølgende sendt rundt til LAMU’s medlemmer og ligger tilgængeligt på medarbejdersiden:
Kemisk risikovurdering (au.dk) og kursusoversigten er opdateret.
9. Eventuelt, input til næste LAMU møde?
Ingen inputs

