
Lokalitet og beskrivelse af det/de oplevede 
problem(er) og evt. løsningsforslag

Opfølgning - handlingsplan - HVAD SKAL DER 
SKE?

Afdeling

A118a - adgang til dueslag, toilet, køkken mv. kræver kort 
og derfor ikke nemt at bruge - og folk beder os uden for om 
adgang, når vi er på kontoret

Adgang til aflåst bygning A. Skal beslutning 
ændres? Bedre information

Pædagogisk Filosofi, 
Emdrup

A118a - fugtigt, køligt, varme svær at regulere Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice Pædagogisk Filosofi, 
Emdrup

Skal ind i 
sagssystemet

Klima

A118a - dør på gang smækker og folk beder om at blive 
lukket ind af last dør

Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice. 
Kan der sættes dæmper på døren, så den ikke 
smækker. Aflåsning af bygning se ovenfor

Pædagogisk Filosofi, 
Emdrup

Skal ind i 
sagssystemet

kan der 
sættes en 
dæmper på 

i Universitetsparken og i Nobel Parken i Århus der mangler 
der mulighed for tech support ifm afvikling af undervisning 
(PowerPoint, mikrofon, mv.)

Der er indgået aftale omt akut tilkaldesupport - 
ring på nummer, der er oplyst ved teknikken

Generel Pædagogik, 
Emdrup

En enkelt 'besværlighed': Jeg sidder i Emdrup, 
blomstergangen ml bygn A og B. For at komme ind i B skal 
man have nøglekort. Jeg bliver nogle gange forstyrret af 
mennesker, der skal ind i B, men ikke har noget kort, eller 
har glemt det.

Adgangen til B blev låst for at forebygge tyveri - fornuftigt. 
Men - et forslag - man kunne hænge et skilt op på 
indgangsdøren til B om hvordan de skal gøre, i fald de ikke 
har et kort, fx gå til receptionen og få hjælp. Det er ikke et 
stort problem, men et lille!

Information om hvad man skal gøre ved aflåst 
indgangsdør i B

Pædagogisk Filosofi, 
Emdrup

Der skal hænges et 
skilt op med telefon-
numre til orientering

A118a - ingen tømning af skrald Rengøring - Drøftes med bygningsservice   Pædagogisk Filosofi, 
Emdrup

Det er aftalen

A118a - har bedt om rengøring af stol uden held Rengøring - Drøftes med bygningsservice   Pædagogisk Filosofi, 
Emdrup

Skal ind i 
sagssystemet

Kan stolen 
vaskes. 

A118a - nordvendt, ingen lys om vinteren Tjek af arbejdspladsens indretning - belysning Pædagogisk Filosofi, 
Emdrup

A118a - museskade efter mange klik - har fået alternative 
mus og meldt det som arbejdsskade

Tjek af arbejdspladsens indretning - kan der 
gøres mere ift. det allerede gjorte? museskade

Pædagogisk Filosofi, 
Emdrup

B 103b - Manglende lysindfald. Intet "naturligt" møderum i 
nærheden

Bygningsforhold - Belysning drøftes med 
bygningservice. Lokaleplan drøftes instituttet

Pædagogisk Filosofi, 
Emdrup

Skal ind i 
sagssystemet

kan der 
skaffes 
bedre lys?

lysstyrke Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice Pædagogisk Filosofi, 
Emdrup

lugtgener Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice Pædagogisk Filosofi, 
Emdrup

Skal ind i 
sagssystemet

Er der lugt i 
bygningen?

B103b - Jeg ville ønske jeg havde et andet kontor Lokaleplan drøftes instituttet Pædagogisk Filosofi, 
Emdrup

Ser på 
mulighed i 
tårnet



jeg har ikke haft fravær da jeg har mulighed for at arbejde 
hjemme. jeg har arbejdet hjemme de sidste mange 
måneder. det synes jeg er uholdbart i længden og jeg 
synes at der skal laves noget med varme og luft på mit 
kontor - B311. for jeg elsker at gå på arbejde ellers (når 
jeg ikke får hovedpine)!

Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice Didaktikuddannelserne, 
Emdrup

Skal ind i 
sagssystemet

jeg kan mærke vibrationer når jeg underviser i D 
bygningen. det kan jeg mærke i ørerne.

Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice Didaktikuddannelserne, 
Emdrup

Skal ind i 
sagssystemet

Vi skal 
kontakte 
Elina Maslo

Kan 
arbejdspladsen 
indrettes  mere 
hensigtsmæssi
gt, så de 
sidder ude af 
træk. 

det er umuligt at opholde sig i Bygning b på 2. sal - det er 
alt for varmt og der er meget tung luft

Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice Didaktikuddannelserne, 
Emdrup

Hvad gør vi 
ved 
indeklimaet i 
B-bygningen 
oppe under 
taget. 

der står en meget ting luft i b bygningen, specielt når det 
er varmt. jeg har ikke kunnet opholde der hele sommeren, 
da jeg straks fik hovedpine da jeg kom der

Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice Didaktikuddannelserne, 
Emdrup

Hvad gør vi 
ved 
indeklimaet i 
B-bygningen 
oppe under 
taget. 

Jeg mangler plads på mit meget lille kontor til vejledning af 
studerende, især når der er tale om gruppevejledning

Lokaleplan eller henvisning til grupperum Didaktikuddannelserne, 
Emdrup

Jeg mener at det er uheldigt at VIP-kontorrne er helt 
adskilt fra de studerendes områder. Det ville være at 
foretrække hvis disse områder var fysisk mere integrerede.

Lokaleplan drøftes instituttet. Kommentar 
indgå i ombygningsproces - VIP og studerende 
sammen. 

Didaktikuddannelserne, 
Emdrup

min stol er dårlig. jeg har tit ond i skulderen, nakken, 
hænderne. jeg ville meget gerne prøve at arbejde med en 
musemåtte i stedet for mus.

Tjek af arbejdspladsens indretning - en anden 
mus

Didaktikuddannelserne, 
Emdrup

mit arbejde kræver at jeg sidder og arbejder meget 
koncentreret på computer if lere timer i træk

Tjek af arbejdspladsens indretning - 
ergonomisk stol

Didaktikuddannelserne, 
Emdrup

Mangler en ordenlig kontorstol - har fået tilbudt et par 
forskellige. Ingen har været helt i orden. Den nuværende 
er for høj. Jeg mangler en fodskammel.

Tjek af arbejdspladsens indretning - 
ergonomisk stol

Didaktikuddannelserne, 
Emdrup



Der er opstillet midlertidige undervisningslokaler på 
Campus Emdrup, som har et ringere indeklima, end jeg er 
vant til. Det betyder, at der laves uortodoks udluftning i 
form af en stol, der bliver sat i klemme i ydredøren etc., 
således at luftgennemstrømningen øges. Jeg foreslår, at 
man undersøger, hvordan der blive et bedre indeklima i 
disse pavillioner 

De allerfleste undervisningslokaler er identitetsløse, 
uinspirerende og kedelige. Men der er enkelte, som 
indeholder kunst, og som klæder både lokalet og 
undervisningen meget. Jeg foreslår, at man indkøber mere 
kunst og hænger op i undervisningslokaler og på gange i 
hele Campus Emdrup. Dette er fx muligt på 
Læreruddannelsen Vordingborg, hvor man igennem mange 
år har udsmykket bygningerne, og det er en fantastisk god 
egenskab ved bygningernes lokaler, at de inspirerer 
undervisningen.

Æstetik - mere kunst på væggene.  Indeklima i 
midlertidige barakker

Didaktikuddannelserne, 
Emdrup

B313 Varme om sommeren når solen står på.

Persienne tager en del, men dårlig mulighed for udluftning 
uden stærk træk.

Undervisningslokaler i pavillonerne E - har dårligt 
indeklima, med tung luft og træk om vinteren ved 
mekanisk udluftning

Undervisningslokaler i A bygningen på 1 og 3 etage har 
dårlig ventilation og luften bliver tung når de er fyldt med 
studerende

Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice Didaktikuddannelserne, 
Emdrup

Oprette to sager Hvad gør vi 
ved 
indeklimaet i 
B-bygningen 
oppe under 
taget. 
Anvisninger i 
undervisning
slokaler i A-
bygningen

Kan 
arbejdspladsen 
indrettes  mere 
hensigtsmæssi
gt, så de 
sidder ude af 
træk. 

B313 Stærkt dagslys med refleks, særligt om sommeren Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice Didaktikuddannelserne, 
Emdrup

Evt sætte 
film op på 
vinduet

B313 Træk når varme/dårlig luft nødvendiggør åbent 
vindue eller gennemtræk

Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice Didaktikuddannelserne, 
Emdrup

Forstuvning af ryghvirvel ved kontorstolscrash (D 165)

Forkølelse og maveforkølelse efter træk på kontor B313

Opfølgende spørgsmål Didaktikuddannelserne, 
Emdrup

D 165 Fik i foråret en forstuvning af en ryghvirvel da jeg 
satte mig på en kontorstol der ikke var fastgjort i sædet.

Opfølgende spørgsmål - er det rapporteret som 
arbejdsskade?

Didaktikuddannelserne, 
Emdrup



Bygning b, lokale B313

Mangler tilkobling til net og telefon, så jeg bruger trådløst 
netværk og mobiltelefon

PC og doggingstation passer ikke sammen, så jeg bruger 
PC uden skærm

Døren springer op når den er lukket men ikke låst, pga. 
slidt smæklås.

En af to skrivebordslamper er defekt

Mangler en lampe over mødebord

Opfølgning mht. IT-udstyr . Belysning. Tale 
med bygnignsservice mht. lukning af dør

Didaktikuddannelserne, 
Emdrup

Oprette sag dør springer 
op

B313 - kontor vedsiden af frokoststuen som også anvendes 
til møder

Opfølgning støjgener Didaktikuddannelserne, 
Emdrup

adfærd på 
gangen

Mit kontor på 2. sal i bygning B, Campus Emdrup er et af 
de mindste på hele Campus. Skråvæg medvirker til, at der 
er for lidt plads til bøger og andre materialer, og vejledning 
med mere end 1 studerende er en udfordring. 

Ønske om nyt lokale Didaktikuddannelserne, 
Emdrup

Bygning 190 er dimensioneret forkert ift. antallet af 
studerende. Min og kollegers erfaring er, at  der ikke er 
plads til det foreskrevne antal studerende. 

Opfølgning bygningservice Trøjborg - 
undervisningslokale

Pædagogisk Antropologi, 
Emdrup

de uhensigtsmæssige temperaturforhold giver forkølelser 
og belaster stemmen. Løsningen er at det ikke 
undervisende personale tror på hvad vi siger og gør noget 
ved det. :-) Jeg har flere gange fået det svar, at 
temperaturen er som den skal være fx i det store 
auditorium i Emdrup og i lokale 190 i Niels Juels Gade. Men 
når folk fryser eller er ved at falde i søvn af varme, så er 
der et reelt problem.

Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice. 
Undervisningslokale Trøjborg

Pædagogisk Antropologi, 
Emdrup

Emdrup bygning D, lokale D264, mit kontor: solen står på 
det meste af dagen og rummet er plaget af blænding (på 
trods af solafskærmning). Jeg har også oplevet problemer i 
et undervisningslokale i Niels Juels Gade (190). Hvor 
skriver jeg om det??

Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice Pædagogisk Antropologi, 
Emdrup

Emdrup bygning D, lokale D264, mit kontor: meget koldt i 
overgangsperioden. I fyringssæsonen enten meget koldt 
eller for varmt. Det store auditorium i EMdrup (det 
nyrenoverede) er MEGET koldt allerede fra slutningen af 
september - uanset hvad de siger om fyringssæson og 
andet.

Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice Pædagogisk Antropologi, 
Emdrup



Emdrup bygning D, lokale D264, mit kontor. Når der holdes 
møde i lokalet ved siden af, bliver jeg forstyrret, da al lyd 
forplanter sig gennem væggen.

Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice - 
lydisolering eller flytning af medarbejder til 
roligere sted

Pædagogisk Antropologi, 
Emdrup

Opret sag solafskærmni
ng i bygning 
D

Emdrup, bygning d lokale D264, mit kontor: I solskinsvejr 
og om sommeren er mit kontor meget varmt. Om vinteren 
er det enten meget koldt eller meget varmt. Der er noget 
galt med varmeapparatet. I lokale 2116-190 er der 
forfærdeligt varmt om sommeren og så koldt at de 
studerende sidder med overtøj om vinteren.

Ingen opfølgning se ovenfor Pædagogisk Antropologi, 
Emdrup

Opret sag Er der noget 
med 
varmeappara
tet

Jeg synes, det er et problem, at jeg ift. den IT 
understøttelse, vi har i Emdrup, ikke har frihed til at bruge 
det arbejdsredskab, jeg gennem mange år har benyttet- 
men fuldstændig for egen regning. Det handler om, at IT i 
Emdrup ikke understøtter og servicerer Apple computere til 
trods for, at rigtig mange medarbejdere foretrækker at 
bruge dem  

Instituttet køber ikke MAC. Kan evt. få 
understøttelse fra IT i Aarhus. 

Pædagogisk Antropologi, 
Emdrup

Undervisningslokaler:

Det er meget uhensigtsmæssigt at næste alle power point 
skærmer dækker tavlerne. De burde placeres således at 
det er muligt at samtidigt anvende tavlen og skærmer for 
at at give et mere levende og dynamisk undervisning. Der 
tales meget om kreativitet i undervisningspædagogikken på 
universitet - men skærmenes placering gør det often ret 
umuligt eller besværing at bruge tavlen som redskab til at 
genere diskussion, når man har slides på skærmen. 
Problemet kan løses ved at skærmene flyttes  en meter 
eller to til den ene eller anden side :-)

Opfølgning indretning af undervisnignslokaler. Pædagogisk Antropologi, 
Emdrup

Tal med AV

PÅ sigt kunne det være godt at få styr på alle de ledninger 
der ligger på gulvet ved tavlerne  i undervisningslokalerne. 
Kan evt. tænkes ind i ombygninger.

Opfølgning IT - sokker til ledninger Pædagogisk Antropologi, 
Emdrup

IT bør købe 
dette. 

mit kontor d256. Hvis reolerne og skrivebordet kunne bytte 
plads, så vil lyst ikke falde ind i skærmen

Tjek af arbejdspladsens indretning - belysning Pædagogisk Antropologi, 
Emdrup

Solen skinner meget kraftigt ind i skærmen Tjek af arbejdspladsens indretning - belysning Pædagogisk Antropologi, 
Emdrup

flere mindre lyskilder vil være rart i stedet for neonlyset i 
loftet om vinteren

Ingen opfølgning se ovenfor Pædagogisk Antropologi, 
Emdrup

en gammel kontorstol, som ikke kan indstilles særlig godt Tjek af arbejdspladsens indretning - 
ergonomisk stol

Pædagogisk Antropologi, 
Emdrup

Emdrup bygning D, lokale D264 - mit kontor. Der mangler 
hyldeplads

Tjek af arbejdspladsens indretning - hyldeplads Pædagogisk Antropologi, 
Emdrup

Der bør tilbydes førstehjælpskursus. Og hjertestarter 
udstyr bør være tilgængeligt. Vi er mange sammen og har 
mange studerende.

Der udbydes førstehjælpskursus i E2015. Der 
skal gøres opmærksom på hjertestartere. 

Pædagogisk Antropologi, 
Emdrup

Kontakt ham 
om 1. 
hjælpskursus



Diskusprolaps formentligt delvist relateret til indretning af 
arbejdsplads. Specifikt for lav stol.

Ingen opfølgning - har fået stol. (generel 
opfølgning)

Pædagogisk Antropologi, 
Emdrup

Mere systematik i forhold til arbejdspladsindretning for nye 
medarbejdere ville være godt.

Procedure for opfølgning ift. 
arbejdspladsindretning i forbindelse med nye 
medarbejdere.

Pædagogisk Antropologi, 
Emdrup

Jeg mangler en høj saddelstol, som er bestilt pga 
diskusprolaps. Leveringstid over en måned... D119 AU 
Emdrup

Rykke hos Berit. Pædagogisk Antropologi, 
Emdrup

Jeg forstod ikke referencen til 'det biologiske' - er de andre 
mennesker I mener?? Dyr??Bakterier??

Ingen opfølgning Pædagogisk Antropologi, 
Emdrup

DPU, bygning D, lokale 268 + alle de omkringliggende 
lokaler langs korridoren. 
Jeg bekymrer mig over, hvorvidt det kan medføre 
sundhedsskadelige gener på lang sigt, at der står på alle 
vægge, der er asbest i dem (der er påsatte gule 
advarselsklistermærker på alle vægge).

Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice Pædagogisk Antropologi, 
Emdrup

Det skal du 
ikke være 
bange for. 
Advarslerne 
sidder der 
for at man er 
opmærksom 
på, at der 
ikke hænges 
noget op. 
Bores op

Jeg oplever vedvarende `museskader´ I forbindelse med 
arbejdet ved mit skrivebord, foran min PC. Smerter i højre 
arm, skullder og nakke. 

Tjek af arbejdspladsens indretning - 
museskade

Pædagogisk Psykologi, 
Emdrup

Jeg har oplevet 2 gange at få brosten kastet ind gennem 
vinduet efter at jeg har udtalt mig om radikalisering I 
medierne. Jeg har fået psykologbistand gennem arbejdet.

Men jeg har selv måttet betale de knuste ruder (og vores 
selvrisiko på forsikringen er hævet til 10.00 kr. ved alle 
skader), jeg har selv betalt for en ekstra tyk/rubost rude, 
samt opsætning af overvågningskamera derhjemme. Jeg 
har brugt energy på at prøve at få hemmelig adresse - der 
er lykkes - men jeg har brug for hjælp til hvordan 
informationer om min adresse der ligger på nettet - kan 
fjernes.

Og jeg vil også gerne høre om man  kan få hjælp til 
sådanne ekstra udgifter - eller om Universitetet har en 
foorsikring man som medarbejder kan bruge?

Anonymiseres på hjemmesiden. Forsikring / 
erstatning

Pædagogisk Psykologi, 
Emdrup

Det er vanskeligt at lufte ud og på grund af meget store 
vinduspartier kan kontoreret blive meget varmt om 
sommeren

Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice Pædagogisk Psykologi, 
Emdrup

Opret sag solafskærmni
ng

Om eftermiddagen står solen skarpt ind - og det betyder at 
der skal arbejdes med persienne nede, hvad der ikke giver 
det bedste lys.

Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice Pædagogisk Psykologi, 
Emdrup

Opret sag solafskærmni
ng



Loftslamper med dårligt lys Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice Pædagogisk Psykologi, 
Emdrup

Opret sag skal der 
skiftes 
lyskilde?

Kontor bliver meget varmt - det er muligt at have 
ventilationsvindue åben med deraf flg. lydgener 

Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice Pædagogisk Psykologi, 
Emdrup

D343, D169 - problemer med kulde Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice Pædagogisk Psykologi, 
Emdrup

Opret sag kulde 

Frokostbord - lige uden for mit kontor, der bruges især 
omkring frokosttid, men også i løbet af dagen.

Støj fra Emdrup Station.

Opfølgning ift. kolleger. Pædagogisk Psykologi, 
Emdrup

Bygning D, Emdrupvej i København. Kontor d219c

Eftermiddagssolen umuliggør arbejde ved skrivebordet 
grundet store vinduer og dårlig afskærming for sol. Der er 
sat lyse persienner op - lys og varme går lige igennem. 
Flere kontorer på denne side har dette problem.

Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice Pædagogisk Psykologi, 
Emdrup

Opret sag solafskærmni
ng

De forhold, der spørges til er ikke så relevante for mit 
arbejdsmiljø (D-bygningen - DPU). Jeg vil snarere ønske 
spørgsmål som - finder du de fysiske forhold på din 
arbejdsplads er stimulerende for dit arbejde? hvordan er de 
æstetiske rammer? rammer for sociale og kollegiale 
fællesskaber. Adgang til mødelokaler, betjening osv...

Mangel på æstetiske, sociale rammer. Pædagogisk Psykologi, 
Emdrup

opvaskemaskinen I køkkenet I D-bygningen på 1ste sal kan 
ikke åbnes med mindre køleskabet åbnes samtidig - giver 
dårlige arbejdsstillinger. Jeg kunne desuden godt tænke 
mig, at der nkom en automatisk døråbning, evt med 
"åbningsknap" på siden af væggen mellem D-bygningen og 
gangen ud til forelæsningslokalerne fx D169. Det kan være 
svært at komme med materialer, PC og kaffekop og 
samtidig åbne døren her, der er træg. mvh

Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice Pædagogisk Psykologi, 
Emdrup

Opret sag Der bliver 
ikke 
etableret nyt 
køkken

En 
automatisk 
døråbner

d211- ALT FOR MEGET DAGSLYS OM EFTERMIDDAGEN, 
RUMMET BLIVER VARMT OG DÅRLIG LUFT I RUMMET.

Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice Pædagogisk Psykologi, 
Emdrup

Opret sag solafskærmni
ng

d211 RUMMET BLIVER VARMT, DÅRIG LUFT, kAN IKKE 
UDLUFTE UDEN AT ALLE PAPIRER FLYVER RUNDT.

Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice Pædagogisk Psykologi, 
Emdrup

Har haft sygefravær pga. fysisk arbejdsmiljø opfølgning m. flere spørgsmål Pædagogisk Psykologi, 
Emdrup

d211 - generet af støj opfølgning m. flere spørgsmål Pædagogisk Psykologi, 
Emdrup

A100a - underviser ordet er alt for lavt, man kan ikke stå 
op og undervise, og samtidig have fokus på PC'en og slides - 
hvis man sidder ned, så kan man ikke overskue 
klasselokalet.

Tjek af arbejdspladsens indretning - 
undervisningslokale

Pædagogisk Psykologi, 
Emdrup

skærm og musearbejde, dårlige sidestillinger, dårlige 
lysforhold

Tjek af arbejdspladsens indretning - stol, 
belysnig mv. 

Pædagogisk Sociologi, 
Emdrup

Er på grund af afgasning af tjærestoffer i kontor (B2011a) 
nødt til at sidde med åbent vindue.

Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice Pædagogisk Sociologi, 
Emdrup

Opret sag



Jeg sidder i B-bygningen, 1. sal, hvor gulvene er blevet 
renoveret. Jeg oplever dog stadig lugtgener og sidder som 
regel med vinduet åbent hele dagen for at minimere 
risikoen for sundhedsskadelige dampe. 

Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice Pædagogisk Sociologi, 
Emdrup

Opret sag anvisninger

Ja spørgsmål 5. Her er mit svar ved ikke. Måske skulle I 
have fået en professionel til at hjælpe jer med 
spørgeskemaet

Ingen opfølgning Pædagogisk Sociologi, 
Emdrup

Forhøjet indhold af tjærestoffer hvis ikke der luftes grundigt 
ud 5-6 gange om dagen - hver dag (B211a)

Ingen opfølgning se ovenfor Pædagogisk Sociologi, 
Emdrup

Forhøjet indhold af naphtalen i indeklimaet i kontor 
(B211a).

Ingen opfølgning se ovenfor Pædagogisk Sociologi, 
Emdrup

B206 - manglende rengøring påvirker indeklima Rengøring - Drøftes med bygningsservice   Pædagogisk Sociologi, 
Emdrup

Opret sag Spørg hende 
- hvad 

(Emdrup) Det er helt nødvendigt, at vi har adgang til delvis 
selvbetalt fysioterapi, som vi heldigvis har. Ellers ville der 
utvivlsomt være sygefravær

Ros af fys-ordning Pædagogisk Sociologi, 
Emdrup

Byg/lok. B112b Emdrup

Spændingshovedpine som følge af arbejdsstillinger

Har allerede haft kontakt til fys. på jobbet

Er pt  på barsel

Tjek af arbejdspladsens indretning - Pædagogisk Sociologi, 
Emdrup

B347 - som er mit kontor - bliver meget varmt om 
sommeren, når solen står på. Måske kan man have en 
ventilator / propel el.l.?

Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice Uddannelsesvidenskab, 
Emdrup

Opret sag Indeklima

Vores kontorer i B bygningen, 2. sal, har alle lysstofrør, 
som giver et flimrende lys. Det er nok luksusafdelingen - 
men det ville være dejligt at få et bedre arbejdslys.

Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice Uddannelsesvidenskab, 
Emdrup

Opret sag lys

det er ret mørkt på vores etage Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice Uddannelsesvidenskab, 
Emdrup

Opret sag lys

Man forstår ikke umiddelbart, hvad der menes med 
"Biologiske forhold", jf. begrebet bios, der betyder liv - 
hvorfor spørgsmålet ret beset bliver ret så omfattende for 
ikke at sige umuligt at at svare på I en simple 
spørgeskemaundesøgelse.

Ingen opfølgning Uddannelsesvidenskab, 
Emdrup

jeg mangler en definition af forskellen mellem fx fysiske og 
ergonomiske forhold, og kemiske og biologiske - så jeg har 
bare gættet på, hvad forskellen kan være. 

Tjek af arbejdspladsens indretning - Uddannelsesvidenskab, 
Emdrup

Mon ikke fysisk og psykisk arbejdsmiljø hører sammen? Ingen opfølgning Uddannelsesvidenskab, 
Emdrup

som ovenfor - det er mørkt Ingen opfølgning - se ovenfor Uddannelsesvidenskab, 
Emdrup

jeg får ondt i ryggen når jeg sidder ved mit bord Tjek af arbejdspladsens indretning - Uddannelsesvidenskab, 
Emdrup



DSB

Jeg ved godt at det næppe er noget der kan gøres noget 
ved, men hvis det virkelig skal give mening, så bliver jeg 
nødt til at sige at det væsentligste problem jeg har med det 
fysiske arbejdsmiljø knytter sig til de lange togrejser frem 
og tilbage til Aarhus i forbindelse med undervisning. De er 
en reel fysisk belastning, dels for ryggen, for hovedet og for 
ben, fordi blodomløbet har svære betingelser. Hvis nogen 
kan gøre noget ved dette problem, så er de helte.

Opfølgning m. spørgsmål. - spørge ind til. Uddannelsesvidenskab, 
Emdrup

D213, mit kontor.

Der knytter sig to problemer til dette lokale:

1. min stol giver ikke ret god støtte i ryggen.

2. jeg vil meget gerne have sådan en dims man sætter på 
tastaturet (eller lægger foran det) som håndleddet kan 
hvile på når man skriver. Jeg får nemlig ret hurtigt ondt i 
håndleddene ellers

Tjek af arbejdspladsens indretning - Uddannelsesvidenskab, 
Emdrup

DSB: jeg har en enkelt gang måttet blive hjemme dagen 
efter en rejse med DSB fordi jeg havde for ondt i ryggen.

Opfølgning m. spørgsmål. - spørge ind til. Uddannelsesvidenskab, 
Emdrup

b340 jeg får ondt i ryggen Tjek af arbejdspladsens indretning - 
ergonomisk stol

Uddannelsesvidenskab, 
Emdrup

D213.

Nå, så var det åbenbart her jeg skulle have skrevet om 
mine stole/ryg-problemer og om problemer med 
håndleddene. Jeg håber at I kan finde ud af at det er de 
samme problemer som jeg beskrev i mit svar til forrige 
spørgsmål

Tjek af arbejdspladsens indretning - 
ergonomisk stol

Uddannelsesvidenskab, 
Emdrup

måske trænger jeg til nye skærmbriller, I hvert tilfælde 
hjælp til anbringelse af lys (jeg er meget nærsynet og har 
brug for MEGET lys)

Tjek af arbejdspladsens indretning - belysning 
og skærmbriller

Uddannelsesvidenskab, 
Emdrup

måske kunne man kigge på en anden type stol, pt. står jeg 
mest op, men knæene bliver lidt trætte!

Tjek af arbejdspladsens indretning - 
ergonomisk stol

Uddannelsesvidenskab, 
Emdrup

Der er mange grimme neonagtige belysninger, bl.a. på mit 
eget kontor Emdrup B 354

Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice Uddannelsesvidenskab, 
Emdrup

Opret sag lys

En del af spørgsmålene er svære at forstå og/eller synes 
svære at give entydige svar på. Hvor kommenterer man fx 
at de aflåste områder besværliggør miljø? Hvad er egentlig 
'ergonomiske forhold'? Hvad mon det betyder, om 
problemer angår arbejdspladsens indretning?

Ingen opfølgning Uddannelsesvidenskab, 
Emdrup

Kantinemadens kvalitet er en tak for ringe. Endrup Simply 
Cooking

Ingen opfølgning - ny kantine. Uddannelsesvidenskab, 
Emdrup

I would like a better office chair, as I have problems with 
my neck and back

Tjek af arbejdspladsens indretning - 
ergonomisk stol

Uddannelsesvidenskab, 
Emdrup



the aesthetics as well as functionality in the D building 
toilets is very bad - the toilet paper is far away and not 
easy to reach, the paper towels are too close to the 
garbage bin  ... 

The classrooms are not appropriate for flexible teaching - 
not easy to move tables and chairs around, not sufficient 
space, not enough electricity plugs for students PCs.

The kitchen in the D building (ground floor) is too small for 
the number of people using it...

The festsalen is too big and used for teaching smaller 
groups - we need flexible doors to divide the space 
meaninfluly when needed. The same goes for the aula

Æstetik  - indretning af toilet- og håndpapir,  
opfølgning bygningsproces ift. fleksibel 
indretning af undervisningslokaler, ikke nok 
stik til studerende. Køkkenet i stuen D er for 
lille,  Ikke muligt at undervise i aula og festsal 
m. små undervisningshold

Uddannelsesvidenskab, 
Emdrup

Opret sag ny køkken

D
Mine problemer skyldes støj fra larmende maskiner, 
værktøj osv, som personer, der er i gang som t reparere 
bygningerne i Emdrup, bruger.

Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice Uddannelsesvidenskab, 
Emdrup

løst

Støjende maskiner og værktøj fra i standssættelse Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice Uddannelsesvidenskab, 
Emdrup

løst

A203 meget varmt om sommeren Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice Uddannelsesvidenskab, 
Emdrup

Opret sag klima

Den uundgåelig smækken med døren til kontorlokale A203 
(Bygning A, campus Emdrup) virker enormt forstyrrende, 
stressende og distraherende. Dette er uden held blevet 
addresseret før, men vi på kontoret håber virkelig, at vi kan 
finde en anden og mere hensigtsmæssig ordning.

- Bedste hilsner, Martin Hauberg-Lund Laugesen

Opfølgende spørgsmål. Kan der sættes en 
dæmper på?

Uddannelsesvidenskab, 
Emdrup

Opret sag dæmper

smækkende dør A203 Opfølgende spørgsmål. Kan der sættes en 
dæmper på?

Uddannelsesvidenskab, 
Emdrup

Opret sag dæmper

Dårlig loftsbelysning, som reflekterer i skærme, samt for 
stærkt lys fra vindue om formiddagen, fordi arbejdsbord 
står for tæt ved vindue.

Tjek af arbejdspladsens indretning - belysning Uddannelsesvidenskab, 
Emdrup

Dårlige kontorstole Tjek af arbejdspladsens indretning - 
ergonomisk stol

Uddannelsesvidenskab, 
Emdrup

undervisningslokalerne 2113-341 og 2116-190 - problemer 
med indeklima - varme

Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice Didaktikuddannelserne, 
Aarhus



2113-341 - arbejdspladsens indretning Opfølgning indretning af undervisnignslokaadr. Didaktikuddannelserne, 
Aarhus

Får rygsmerter af at sidde på kontorstolen, men bruger 
lænestolen i stedet med bærbar på skødet, når jeg kan, så 
det går.  

Tjek af arbejdspladsens indretning - 
ergonomisk stol

Generel Pædagogik, 
Aarhus

Det er et meget lille kontor, vi er tre personer, der deler, så 
jeg er nødt til primært at udføre læsning og skrivning fra 
min hjemmearbejdsplads, hvor jeg også har mine bøger. 
Det er OK for mit vedkommende, hvis der bare er mulighed 
for at vejlede og holde møder på kontoret.

Trøjborg - fordeling af kontorer. Generel Pædagogik, 
Aarhus

2110 239 - Vi deler kontor, og det er svært at koncentrere 
sig når vi er flere til stede. Der er ingen mulighed for at 
arbejde med fortrolige tekster, når vi er flere til stede, da 
der ingen værnemidler er. 

Trøjborg - fordeling af kontorer. Generel Pædagogik, 
Aarhus

Jeg sidder i lokale 224 bygning 2110 på Trøjborgafdelingen. 
Jeg er glad for mit kontor og er blevet flyttet hertil far et 
andet, som jeg delte med flere ansatte, der havde brug for 
at holde møder og koordinere undervisning flere gange 
dagligt. Det kontor, jeg sidder på nu er langt bedre i denne 
henseende. Men når der nu spørges ind til det fysiske 
arbejdsmiljø skal det nævnes, at der er megen forstyrrende 
støj omkring kontoret. Både fra tilstødende kontorer til den 
ene side, fra tilstødende mødelokaler umiddelbart til den 
anden side og fra et større meget besøgt kantineområde til 
den tilstødende tredje side. Alle lokaler i vores afdeling 
synes i det hele taget meget dårligt støjisolerede. Støj 
runger og forstyrrer fordybelsen i forbindelse med min 
forskning, forberedelse af undervisning og ofte enda til 
vejledning af studerende. Et roligere, mere støjsvagt miljø 
er tiltrængt.

Jeg foreslår at støjisolere lofter og døre i så meget af 
bygningen som muligt. Eller at flytte hele afdelingen til en 
ny lokation. Eller at flytte alle vip-kontorer ned i én ende af 
bygningen, mens alt andet - tap-kontorer, åbne arealer, 
kantiner og mødelokaler flyttes til en anden ende.

Trøjborg - fordeling af kontorer. / støj - 
bemærk Videnskabelig assistent har ikke krav 
på enmandskontor

Pædagogisk Filosofi, 
Aarhus

Det vigtigste er naturligvis, at støjgenerne i det fysiske 
arbejdsmiljø giver sig udslag i det psykiske arbejdsmiljø. 
Støj ødelægger og belaster koncentrationsevnen og 
medfører dermed udmattethed og stress.

Opfølgning lokaleplan Pædagogisk Filosofi, 
Aarhus

Lille kopirum og lille køkken, henh. D323 og D324 Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice



Kopirum D323, hvor der er plads til at lægge fra og man 
ikke går tæerne af hinanden eller skal stå i kø. Køkken 
D324, hvor der ikke er plads til at åbne køleskab og 
opvaskemaskine samtidig, og hvor det er umuligt at smøre 
mad, og hvor der er risiko for at få en skabsdør i hovedet 
eller blive gå ind i bestik og knive, når mere end to er der 
samtidig. Maden må forberedes ved frokostbordet, der står 
på en gang, hvor mange passerer forbi.

Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice

jeg har ikke medt mig syg, men har valgt at arbejde 
hjemme ind imellem, hvis jeg oplever luftvejsgener

Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice

b211b må uanset vejr gentagne gange og helst hele dagen 
have åbent vindue pga tjæreagtig lugt og tung luft

Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice opret sag Klima

. en ubehagelig tjærelugt og luft der generer luftveje, giver 
hoste og irritation samt fornemmelse af tung vejrtrækning, 
hvis jeg er her længe. Har fået besked om at lufte ud, 
hvilket jeg gør, men især i blæst og når det er koldt giver 
det mange gener - træk, papirer der flyver, kulde

Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice

tjæreagtig lugt /dampe, jeg ved er skadelige samt støv pga 
dårlig rengøring

Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice

Bygning D, lokale 320. Fra ca. kl. 13 - 17.30 er lysindfaldet 
fra vinduet meget belastende, hvilket resulterer i 
spændingshovedpine. De etablerede persienner er ikke 
tilstrækkeligt ift. solafskærmning. Når persienner er trukket 
ned kan vinduet ikke åbnes, hvilket skaber et meget varmt 
indeklima. Problemet er til stede både sommer og vinter på 
solskinsdage. 

Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice

Every morninge the rooms smells,might be from the wall 
colour?

Lugtgener - opfølgning

D320 C, need for instructions in work postures, light for 
screenwork

opfølgning Arbejdsstilling

D320C - problem med dagslystilgang Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice

B bygningen - øverst oppe. 

Ville være godt med en station til min labtop

Opfølgning på IT - dockingstation

støv, dårlig rengøring. Fx kan der ligge et stykke papir/ 
støv/ hår i hjørne uden at blive taget væk. Så der kommer 
rengøringen nok ikke. gulvet er ryddet

Rengøring - Drøftes med bygningsservice   

B337 - problem med varme, kulde, lugt, belysning og 
rengøring

Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice Opret sag rengøring??

Vi kunne godt bruge et større køkken. D324 Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice

D354 Jeg har brug for en bedre knæstol da jeg har svært 
ved at side normalt pga rygproblemer

Ingen opfølgning - se ovenfor



Campus Emdrup, bygning D, D330. Jeg har spændinger i 
skuldre og lettere ond i ryggen og irritation i højre hånd og 
op i armen. Jeg har en formodning om, at det kan komme 
pga. dårlig holdning, fordi jeg har brug for skærmbriller - 
forhåbentlig bliver det bedre, når jeg får brillerne. Jeg har 
også fulgt op med fysioterapeut.

Tjek af arbejdspladsens indretning - dårlig 
arbejdsstilling

D354 er delvist sygemeldt pga dårlig ryg, har brug for en 
bedre knæstol eller anden form for stol - forslag er 
velkomne

Tjek af arbejdspladsens indretning - 
ergonomisk stol

der er aspest i væggene på vores gang på DPU - det synes 
jeg er lidt ubehageligt at tænke på...

0

D112 - problemer med belysning - dagslys / skrivebord Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice Opret sag spørge ind 
til. 

Jeg er lige begyndt på et Ph.d. projekt. Mine svarer kan 
derfor også betragtes derefter, især fordi jeg ikke har 
været på arbejdspladsen særlig meget. 

Ingen opfølgning

Jeg er ph.d.-studerende og udfylder skemaet af pligt; jeg 
opholder mig stort set ikke på Campus, da jeg er 
kombinationsansat med UC Syddanmark. Jeg har kun mødt 
meget imødekommende mennesker og har fået stillet et 
delekontor til rådighed. Det er meget fint.

Ingen opfølgning

Jeg benytter ikke min fysiske arbejdsplads på AU i særlig 
stort omfang (1-2 dage om måneden) da jeg er ansat på 
VIA i Århus og kun indskrevet som phd-studerend på AU i 
Emdrup

Ingen opfølgning

DUP, Bygning B, kontor B332

Rengøringspersonalet holder en intermistisk pause 2 meter 
fra mit kontor (der står en sofa lige ved trappe udgangen). 
De taler højlydt eller hører musik og er ikke interesseret i 
at dæmpe sig eller holde pause et andet sted. De sidder 
der dagligt mellem 30-45 min. 

Rengøring - Drøftes med bygningsservice   

D112. Indstilling af bord, stol, computerskærm, lys fra 
vindue, ingen lampe på skrivebord 

Tjek af arbejdspladsens indretning - 

Kontorstol mangler flere muligheder for indstillinger Tjek af arbejdspladsens indretning - 
ergonomisk stol

D-bygning lokale 329, er opereret i højre skulder. Har 
derfor været sygemeldt i ca. 2 måneder og derefter været 
på nedsat tid

Ingen opfølgning

Måske igen ikke så stort et problem, men det generer mig 
meget, når folk kommer på arbejde med forkølelse, 
influenza eller lign., da jeg meget let bliver smittet. Jeg er 
derfor glad for, at kantinen har opsat beholder med 
hånddesinfektion, og det kunne faktisk være godt at få 
nogle flere af dem forskellige steder.

Opfordre medarbejdere til at blive hjemme ved 
sygdom



Det er ikke et stort problem, men jeg sidder muligvis ikke 
rigtigt i forhold til skærmen. Måske har det noget med 
skærmens indstilling at gøre. Måske burde jeg have 
skærmbriller.

Tjek af arbejdspladsens indretning - belysning 
og skærmbriller

ergoterapeut/skær
mbriller
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