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1. Godkendelse af dagsorden 
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3. Årlig arbejdsmiljødrøftelse 

4. Status på APV 

5. APV høring 

6. Regler for arbejdsskadesikring under transport 

7. Opstart på projekt grøn profil på Moesgaard 

8. Evt. 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. LAMU bød velkommen til nyt VIP medlem Rosa Magnus-

dottir og TAP medlem Tina Elgaard. 

 

2. Godkendelse af referat 

Referat blev godkendt med enkelte rettelser. 

 

3. Årlig arbejdsmiljødrøftelse 

LAMU gennemgik sidste års arbejdsmiljødrøftelse samt arbejdsmiljøgruppens års-

plan for 2015/2016. Enkelte punkter i sidste års arbejdsmiljødrøftelse vil blive over-

ført til arbejdsmiljødrøftelsen for 2015. Det drejer sig om karrierevejledning for juni-

orforskere og opfølgning på stress som er løbende indsatsområder.  LAMU drøftede 

herefter hvilke øvrigt punkter arbejdsmiljødrøftelsen skal indeholde. Jytte Ringtved 

udarbejder et udkast som rundsendes til godkendelse i LAMU.  

 

I forbindelse med udarbejdelse af arbejdsmiljødrøftelsen blev følgende aftalt: 
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Jytte Ringtved og Felix Riede undersøger sikkerhedsproceduren ved arkæologiske 

udgravninger. 

Der har været klager fra medarbejdere over uro og støj på gangene i forbindelse med 

undervisning og fredagsbarer. Tina Elgaard og Jytte Ringtved går ind i sagen. I første 

omgang forsøges med ophæng af skilte, men der skal også ses på kontorplanlægning. 

Det bør overvejes om man kan flytte fredagsbarerne til stueplan i alle bygninger. Det-

te skal drøftes med husudvalg og afdelinger. 

 

LAMU drøftede mulig støtte til organisering af postdocs som ofte føler sig som en 

overset gruppe ansatte idet de falder uden for alle instituttets øvrige kategorier. Det 

blev foreslået at institutleder og forskningskonsulenten inviterer alle instituttets 

postdocs til et møde hvor man orienterer om instituttets muligheder og drøfter en 

fremtidig organisering af postdocs og hvorvidt instituttet skal skabe rammerne for 

dette eller om gruppen af postdocs selv skal stå i spidsen herfor. Instituttets øvrige 

ledere skal orienteres om dette og evt. inviteres med til mødet.  

 

LAMU drøftede også muligheden for at genindføre de tidligere institutseminarer som 

mange efterspørger. 

 

4. Status på APV 

LAMU gennemgik det nye APV skema og drøftede processen for den kommende APV.  

LAMU konkludere at det er et problem at ikke alt materiale og information på AU et 

tilgængeligt på engelsk, særligt for de fagmiljøer som har mange internationalt ansat-

te og holder møder på engelsk. Det er en udfordring for arbejdsmiljøet. Dansk er dog 

administrationssproget på AU og derfor appelleres det til at internationale medarbej-

dere gør en indsats for at lære dansk. LAMU ønsker at undersøge om der evt. kan gi-

ves timekompensation for at gå til dansk undervisning. 

 

LAMU ønsker formidlet og indført i sprogpolitikken jf. APV handleplanen at det er et 

kollegialt ansvar at hjælpe internationale kollegaer med at forstå materiale som ud-

sendes på dansk, samtidig med at det er internationale medarbejderes ansvar at gøre 

en indsats for at lære at læse og forstå dansk. Det er i første omgang ikke et krav at 

man skal kunne tale dansk.   

 

5. APV høring 

Hvert fakultet har fået mulighed for at stille fakultetsspecifikke spørgsmål i den 

kommende psykiske APV. De Arts specifikke spørgsmål blev udsendt til høring ved 

IKS LAMU og LSU.  

LAMU gennemgik hvert spørgsmål og besluttede at indsende høringssvar sammen 

med LSU. Camilla Dimke samler begge foras kommentarer og rundsender et udkast 

til LAMU og LSU. Deadline for indsendelse er 15. september 2015. 

 

6. Arbejdsskadesikring under transport 

HSU har udsendt en præcisering af reglerne for arbejdsskadeforsikring ved transport 
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til og fra arbejder, herunder rejser mellem tjenestesteder. LAMU blev orienteret om 

reglerne.  

 

7. Opstart på projekt grøn profil på Moesgaard 

LAMU drøftede projektet og forskellige mulige tiltag. I første omgang bør formuleres 

et formål og en plan for projektet med små incitamenter og initiativer som kan spire 

og blive til større tiltag.  

 

Anne-Mette har fået en redegørelse fra bygningsforvaltningen vedr. genbrug og af-

faldssortering. De vil gerne indgå i projektet.  

 

Sonja Wolf bliver projektleder og afholder møde med Felix og Anne-Mette vedr. den 

videre proces.  

 

8. Evt.  

Igen er manglende rengøring et problem flere steder på instituttet. Problematikken 

tages op på de kommende dialogmøder i december.  

 

 


