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Referent: Carsten Henriksen 

Dagsorden: 
 

Indkomne forslag til punkter: 

 Opfølgning på Fysisk APV 

 Status på evakueringsøvelse og førstehjælpskurser 

 Status på vandskade 

 Status på om- og nybygningsplaner 

 

Desuden: 

 Præsentation – rundt om bordet – 

hver især: hvorfor er du med, hvem repræsenterer du, hvem savner du/ville det være naturligt også var her? 

 Udvalgets opgaver  

Hvilken funktion har udvalget, hvilke opgaver og ansvarsområder? 

 Udvalgets medlemmer 

Hvem skal repræsenteres af hvem og hvor mange? 



 Udvalgets møder 

Hvad er formen for møderne, og hvor tit? 

 Eventuelt 

 

Referat: 

Præsentation 

Mødet blev indledt med en præsentationsrunde, hvor hver deltager svarede på:  

 Hvem repræsenterer jeg? 

 hvem ville det være naturligt, også var her? 

 Hvad ser jeg som husudvalgets opgave/funktion? 

 

Beboerne på Campus Emdrup er i husudvalget pt. repræsenteret således: 

 

DPU 

 Ledelse: Mette Mejlvang  

 VIP - medarbejderside: Jakob Krause-Jensen 

 TAP – medarbejderside: Mette Greve 

 

Fællesadministrationen: 

 

 AU Uddannelse: Ditte Jessing (AU Library er organisatorisk knyttet til AU Uddannelse) 

 AU Forskning og eksterne relationer: 

 Henriette Zinck-Bramsen 

 Anne-Marie Bach 

 

AU Library, Campus Emdrup: 

 ledelse: Ditte Jessing 

 medarbejdere: Mette Brodersen  

 

Administrationscenter Arts 

 Arts Studier: Candy Clifforth 

 Arts Økonomi: Aino Lea Winther-Pedersen 

 Arts IT-support og Bygningsservice: Berit Granum 

 Arts Kommunikation og campuskoordinator, Carsten Henriksen 

 

Det fælles for medlemmerne af husudvalget er, at de repræsenterer en enhed i AU’s  

arbejdsmiljøorganisation. Omdrejningspunktet for husudvalget er altså arbejdsmiljø.  

Men der var enighed om, at husudvalget ikke skal konkurrere med/indgå i den formelle  

arbejdsmiljøorganisation, og at husudvalget i det hele taget bør være et uformelt forum, der drøfter og  

koordinerer arbejdsmiljøemner, men også andre emner, der er fælles for campusbeboerne. 



 

Anne-Marie Bach fremførte, at de nuværende arbejdsmiljørepræsentanter er oplagte medlemmer af  

husudvalget, da de som regel er ”ildsjæle” mht. at engagere sig i at sikre gode fysiske og sociale  

rammer på campus.  Der kan så eventuelt komme supplerende medlemmer, som ikke nødvendigvis er  

arbejdsmiljørepræsentanter, for at sikre at alle beboere på campus er repræsenteret.  

 

Berit Granum foreslog ordbog over forkortelser i relation til arbejdsmiljøorganisationen. 

 

Husudvalgets formål og opgaver: 

Under præsentationsrunden fremkom disse stikord, som kan danne afsæt for formulering af  

kommissorium/formålsbeskrivelse for husudvalget.  

 

 Husudvalg skal diskutere og koordinere det fælles på Campus Emdrup: brug af bygninger, de fysiske 

rammer 

 koordinering af sager og aktiviteter, der går på tværs 

 forberedelse af APV 

 fælles ydelser/tilbud: motionsrum etc. 

 foranstaltninger for at undgå (vand)skader.  

 Hjælpe hinanden, gøre brug af hinandens erfaringer 

 Yderst relevant med husmøder 

 Lave noget socialt sammen 

 Samarbejde, fælles indsats om arbejdsmiljø 

 Høre om hinandens gode (arbejdsmiljø)ideer.  

 Bringe APV-kritikpunkter videre til UNILED 

 De sociale rammer på campus: hvilke tilbud, hvad vil vi beholde, hvad vil vi slå et slag for,  

 Personaleforeningen er for alle, også øvrige tilbud 

 Husudvalget har arbejdsmiljøfokus men bredere end det  

 Kantinen! – relation til kantineudvalget 

 Fokus på arbejdsmiljø som gode fysiske og sociale rammer.  

 

På baggrund af dette laver campuskoordinator forud for næste møde et udkast til  

kommissorium/formålsbeskrivelse for husudvalget på Campus Emdrup.  

 

Møderne i husudvalget 

 

Forslag til dagsordenpunkter indsendes løbende - senest 3 dage før mødet. Gerne med bud på hvordan  

punktet behandles: Skal der inviteres en gæst, ønsker man selv at holde oplæg etc.  

 

Der tages referat – inkl. dagsorden, beslutninger og orienteringspunkter.  

Husudvalget mødes 2 gange hvert semester. 



Opfølgning på Fysisk APV 

Mette Mejlvang ville høre, hvordan man rundt om bordet ville følge op på den fysiske APV.  På DPU  

havde svarprocenten været 20 %. Blandt kritikpunkterne var der også ’æstetiske klager’ over f.eks.  

”grimhed” – diskussion af, hvordan disse subjektive kritikpunkter håndteres.  

 

Også klager over lys/belysning – der blev foreslået besøg af både arkitekt til at se på  

rumindretning/kontorindretning og belysningsekspert til at gennemgå mængden/arten af lys. 

 

DPU har forskere i rum/arkitektur og læring/trivsel – kan vi bruge dem som ”konsulenter”? 

 

Der var enighed om, at et fælles koordineret besøg af en ergoterapeut ville være en oplagt campusting.  

 

Ditte Jessing havde deltaget i sensommerbesøget på det nye KUA. Det havde været inspirerende, og hun  

holder på næste møde oplæg om ’god indretning på KUA – hvad kan inspirere os?’ 

Status på evakueringsøvelse 

Berit har rykket Anders Moestrup (AU Økonomi og Bygninger - Byggeri og Planlægning), da vi gerne vil  

have dem til at arrangere det for os.  Vi afventer.  

Status på førstehjælpskurser 

Efter mødet i husudvalget er der primo december 2015 afholdt tre kurser: 

 

 1/12: 13 deltagere 

 2/12: 16 deltagere 

 3/12: 13 deltagere 

Status på vandskade 

Ditte Jessing ønskede status på vandskaden fra september 2015.  

Vi vil invitere Susie Petersson med til næste møde for at give status på omfang, udbedringer og hvad der 

bliver gjort forebyggende.  

Status på om- og nybygningsplaner 

Vi inviterer Susie Petterson med til møde i husudvalget, når hun vurderer, at der er noget ”nyt” i sagen.  

Øvrigt 

Campusportal 

Campus Emdrup har ikke sin egen portal i AU’s medarbejderportal-univers. I praksis fungerer DPU’s 

medarbejderportal som campusportal, selvom den er for instituttet i både Emdrup og Aarhus, og det 

ville være ’overkill’ at oprette en selvstændig Campus Emdrup-portal, eftersom overlappet til DPU’s 

medarbejderportal og ’Medarbejderservice’ på medarbejdere.au.dk vil være for stort. 

 

Carsten Henriksen laver til næste møde udkast til en sektion på DPU’s medarbejderportal, der tydeligere 

signalerer, at indhold og funktionalitet er for alle Campus Emdrup-beboere. Efterfølgende gøres alle 



beboere på campus opmærksom på, at den findes. Under denne sektion informeres også om 

husudvalget og dets deltagere og møder. 

 

Eventuelt 

Anne-Marie Bach: Videolink-etikette Aarhus - Emdrup – ”god mødeledelse”, gode møder – husk også  

”god opførsel” ved videomøder. Start til tiden, underret deltagerne ved aflysning/forsinkelser, hertil  

tekniske vanskeligheder/kapacitetsmangel. 

 

Overblik over beboere på campus 
I forbindelse med udsendelse af invitation til julefrokost på Campus Emdrup til julefrokost 2015, blev  

beboersammensætningen på campus kortlagt. 

 

Beboere på Campus Emdrup: 

 

 DPU 

 Administrationscenter Arts 

 IT-support 

 Kommunikation 

 HR 

 Økonomi 

 Studier 

 Bygninger 

 AU Fællesadministrationen 

 AU Forskning og eksterne relationer (9 medarbejdere) 

 AU Uddannelse (1 medarbejder) 

 AU HR (1 medarbejder) 

 AU IT (1 medarbejder) 

 CUDIM (3 medarbejdere) 

 AU Library, Campus Emdrup  

 Institut for Folkesundhed (3 medarbejdere) 

 Rådgivnings- og støtteenheden (overgår forår/sommer 2016 til AU Uddannelse) (2 medarbejdere) 

 

De enheder, der pt. ikke er repræsenteret, vil blive inviteret til at deltage i husudvalget.  


