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IKS LAMU 
Årlig arbejdsmiljødrøftelse 23. oktober 2017  

Mødeleder: Bjarke Paarup 

Referent: Camilla Dimke 

Dato: 23. oktober 2017 

Varighed: 13.00-15.30 

 

Tilstedeværende:  
Anja Elley 

Anne-Mette B. Christensen 
Bjarke Paarup 
Felix Riede 

Tina Elgaard 
Ulrik Nissen 
 

Afbud: 
Jytte Ringtved 

Rosa Magnusdottir 
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Dagsordenspunkt:  Drøftelse og konklusion:  Opfølgning  

Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt  

Årlig arbejdsmiljødrøftelse LAMU gennemgik arbejdsmiljødrøftelsen fra sidste år og drøftede mål 

for det kommende år. Camilla Dimke skriver udkast til 

arbejdsmiljødrøftelsen og sender rundt til godkendelse i udvalget. 

Deadline for indsendelse til fakultetet er 29. november.  

I forbindelse med arbejdsmiljødrøftelsen diskuterede LAMU hvilke 

muligheder udvalget har for at få indflydelse på at skabe en forbedret 

trafiksikkerhed i Nobelkrydset.  

Det blev besluttet at Jytte Ringtved og Bjarke Paarup drøfter 

muligheden for bedre indgange til nobelparken for gående og 

cyklister med Lars Mitens. Derudover drøftes muligheden for 

overdækket cykelparkering.  

På Moesgård efterspørges også overdækket cykelparkering som i sin 

tid blev lovet, men aldrig er blevet opført.   

 

På vegne af IKS LAMU beder Camilla Dimke FAMU om at sætte 

trafiksikkerheden. LAMU ønsker med dette at AU forsøger at få 

indflydelse på trafiksituationen ved nobelkrydset.  

I forhold til ergonomi blev det efterspurgt om afdelingerne kan få lov 

at købe udtrækningsredskaber, ripper o. Lign. som kan hænge på 

gange og i mødelokaler til fri afbenyttelse. 

 

Camilla Dimke 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Jytte Ringtved og 
Bjarke Paarup 

 
 
 

Jytte Ringtved og 
Bjarke Paarup 
 

 
 
Camilla Dimke 

 
 

 
Jytte Ringtved 
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Der blev også foreslået indkøb af bordtennisbord og o. Lign. 

redskaber som medarbejderne kan mødes henover og som kan skabe 

arbejdsglæde i dagligdagen. Økonomisk set kunne institutleder ikke 

se nogen problemer i dette, men nævnte at der kunne være andre 

praktiske forhold som først skal undersøges. Jytte Ringtved spørges 

til råds. 

Evakueringsøvelser E2017 – 

kort evaluering 

Moesgaard har endnu ikke afholdt øvelse og har ikke en fastsat dato 

endnu. 

IKS bygninger i Nobelparken afholdte evakueringsøvelser d. 12. 

oktober 2017. Det var alles indtryk at øvelserne ikke fungerede. Det 

er katastrofalt at alarmeringen i bygningerne er så dårlig som den er. 

Hyletonen er for lav og kan ikke høres på det øverste etager. Det er 

samtidig ikke en lyd man forbinder med alarmering. 

Der var også enighed om at der mangler skiltning ved samlepladsen 

samt information til medarbejderne. Informationsmaterialet i 

bygningerne er ikke udførligt nok og billederne udtydelige. Det 

fremgår ikke af materialet i bygningerne at man skal evakuere 

etagen over sig selv, som det blev nævnt ved øvelserne. Dette giver 

heller ikke mening og skyldes formentlig kun at alarmeringen ikke 

når de øverste etager.  

LAMU vil insistere på at der indsættes bedre alarmering i alle 

bygninger. Dette drøftes i første omgang med Lars Mitens. Det skal 

muligvis behandles af FAMU afhængig af prisen. Herefter evalueres 

øvelserne på et kommende medarbejdermøde efterfulgt af nyt 

uddybet materiale i bygningerne samt små foldere til alle 

medarbejdere. Øvelserne gentages næste år. Det giver ikke mening 

at gentage øvelserne før alarmeringen er på plads. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Jytte Ringtved og 
Bjarke Paarup 
kontakter Lars 

Mitens ang. 
alamering og 
materiale. Camilla 

Dimke og Anja Elley 
følger op på resten. 
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Orientering om LAMU 
organisering på arts 

Fakultetet foreslår at LAMU og LSU i fremtiden afholder møder 
sammen. I første omgang afprøves det i et år hvorefter det skal 
evalueres. Man kan herefter diskutere om det er nødvendigt fortsat 

at have flere repræsentanter fra alle bygninger. 
 
IKS foreslår at LAMU ikke indkaldes til alle møder, men kun til ét 

møde pr. semester til relevante punkter. LAMU godkendte dette. 

 

Info om supplerende 

arbejdsmiljøkurser 

LAMU blev informeret om muligheder for efteruddannelse. Der var 

blandt andet udsendt mulighed for at deltage på et AU kursus om god 
omgangstone. 

 

Evt.  Intet at tilføje.  

   

 


