
  Referat fra møde 18-3-16 i Husudvalget, Campus Emdrup 

1. Orientering (fmd, alle) 

a) Universitetsdirektørens besøg på Campus Emdrup 11/3 
Carsten Henriksen: Et positivt møde, Arnold Boon ønsker at satse på at administrationen bliver 
professionaliseret, effektiviseret, udviklet og får den rette kompetenceudvikling, desuden vil der være fokus på 
digitalisering og bygningsområdet.  
Arnold Boon møder hele Enhedsadministrationen i Emdrup 20. juni om formiddagen (ACA, AUL  og 
fællesadministrationen – samt institutsekretariat) – invitation følger. . 
Candy Clifforth: Dialog med medarbejderne er rigtig vigtig, godt at AB gav hurtigt svar dels på video dels 
skriftligt. Til næste gang – spørger vi ind til TAPs medinddragelse.  

b) Nye deltagere i husudvalget 
              Stine Reinhold Heger (CUDIM) og Connie Bøttcher Berthelsen (Folkesundhed) 

               

              Vi kan tilbyde videokonference som mødeform, efter forudgående aftale, hvis kollega er       

              ’udenbys’. 

 

c) Fejl i befordringsgodtgørelse  
      2015-årsopgørelse SKAT, vi har selv ansvar og pligt til at rette egen forskudsregistrering. 
 

d) Status på kommissorium og hjemmeside for husudvalget  
      – punktet udskydes.  

e) Evakueringsøvelse 
Planlægges i uge 15, forvarsling vil ske forud (øvelse finder sted 12.4.16). Ansvarlig for øvelse er Anders 

Moestrup (AU Økonomi og Bygninger - Byggeri og Planlægning). Link til folder: 

http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.arbejdsmiljo.au.dk/evakuering/publikationer/125961_AU_evakue

ringsfolder_DK_270510.pdf  

Candy Clifforth: De studerende, har som udgangspunkt undervisere som ansvarlige for at rydde lokaler, men 

det skal understreges – at alle har et ansvar for at få alle ud af bygningen. 

Info bør gives på Studenterportalen samt på Blackboard. 

http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.arbejdsmiljo.au.dk/evakuering/publikationer/125961_AU_evakueringsfolder_DK_270510.pdf
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.arbejdsmiljo.au.dk/evakuering/publikationer/125961_AU_evakueringsfolder_DK_270510.pdf


f) Næste møde 
               Der er indkaldt til møde i C020/Berits kontor – tirsdag den 28. juni 2016 kl.1300-1430.  
 

                Inspiration: Ditte Jessing vil holde et oplæg om ’god indretning på KUA – hvad kan inspirere  
                os?’ ifm ACA/AUL’s besøg efterår 2015 på det nye KUA – det levende hus. 

 
                Status på om- og nybygningsplaner: Susie Petersson (driftsinspektør) vil deltage,  
                 såfremt der er nyt at berette om byggesag.  

2. Fysisk APV – opfølgningsstatus 
        Rapporteringsformen er ringe, dårlig til udprint. Opfølgning vanskelig pga værktøjets form.  
        Der opfordres til at benytte ’sagsoprettelse’ alternativt kontakt til den lokale arbejdsmiljø-  
        repræsentant/LAMU.   
        Mette Brodersen: Biblioteket har oprettet en fælles excel-fil (adgang for alle) til at foretage løbende  
        indberetning og opfølgning. 
     
        Ergonomikurser: 
        Biblioteket afholder egne kurser, den 14.3.16 med succes, pt. venteliste til personlig vejledning. 
 
        LAMU ACA (ACA's arbejdsmiljøudvalg) har arrangeret kurser i ’kontor-ergonomi’, som er et tilbud til   
        alle medarbejdere på Campus Emdrup. Fysioterapeut Laila Hyldedahl fra Fys-Erhverv vil gøre os  
        klogere på den gode arbejdsstilling, vores kontorstole og nyttige øvelser, der forebygger skader.  
        Kurser finder sted hhv. 7.april og den 18.april, husk at medbringe egen stol og anfør i tilmelding om   
        du ønsker individuelt besøg. Deltagelse er gratis. Tilmelding på webshoppen skal ske senest 4 dage  
        før afholdelsen af kurset. Der er plads til 20 deltagere pr. gang. Ved overtegning opretter vi et ekstra  
        kursus. I givet fald skal du sende en mail til arbejdsmiljørepræsentant Aino Lea Winther-Pedersen i  
        alwp@au.dk 
  

3. Fysioterapeutordningen i Emdrup 
        Status  

        - beslutning om fremtidig lukning af tilbud, tages op på næste møde.  

4. Psykisk APV - foreløbige bemærkninger 
Plan: uge 20 offentliggøres resultater, dernæst skal der udarbejdes handlingsplaner og medarbejdermøder = 

dialog. 

Kritik 1. ved Berit Granum (LAMU) idet rengøringsfolk udelukkende modtog skema på engelsk, så der mangler nok 

nogle svar. Måske har det været pga ikke-danskklingende navne, der (digitalt) udløste en engelsksproget version. 

Kritik 2. ved Anne-Marie Bach, manglede info om min. antal fra samme enhed, der tælles med (blot 10) – et 

problem i Emdrup, hvor flere medarbejdere har tilknytning til samme VD-område, men under forsk. afdelinger. 

Kritik 3. ved Anne-Marie Bach, der blev rejst spørgsmål om ’indflydelse på universitetsledelsens beslutninger’, 

hvilke kan indikere at der er muligheder – giver et forkert signal. 

Kritik 4. ved Candy Clifforth, en tydeligere form omkring dialog er påkrævet - hvis trivsel skal forbedres, skal der 

være en reel dialog. 

mailto:alwp@au.dk


5.Evaluering af førstehjælpskurser  
     Status på de tre afholdte førstehjælpskurser i december 2015 – er gode tilbagemeldingerne incl.       

     undervisere = en hel dag. Der var 48 der havde tilmeldt sig, men 40 der deltog, heraf 4 fra Biblioteket. Dem der er    

     interesseret i et nyt førstehjælpskursus skal skrive mail til Berit Granum.  

     Mette Brodersen: Foreslår venteliste med i Nyhedsbrevet (Lise), vil sende mail til Berit Granum om venteliste 

 

6. Status på vandskade, udbedringer og forebyggende arbejder 
       Udsat 

 

7.Sikkerhed og beredskab (Lise Skanting) - nyt punkt til næste møde 

 

8.Campus Portal (Carsten Henriksen) - nyt punkt til næste møde 
    Udkast til ’kommissorium’ for husudvalget og en sektion på DPUs medarbejderportal, herunder indhold og 

funktionalitet 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref. Anne-Marie Bach/11-4-16 


