Arbejdsmiljø på Geoscience
Arbejdsmiljøorganisationen på Geoscience:
Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) på Geoscience er opdelt i forskellige arbejdsmiljøgrupper (AMG) der
repræsenterer forskellige medarbejdere. Hver AMG består af en eller flere valgte
arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) og en udpeget arbejdsmiljøleder (AML). Alle er samlet i det lokale
arbejdsmiljøudvalg (LAMU) som har en formand der også er den daglig arbejdsmiljøleder.
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LAMU holder møder mindst 4 gange om året. Referater fra disse møder kan fås fra den daglige
arbejdsmiljøleder.

Hvad laver AMO:
AMO sikrer et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved at forebygge ulykker og arbejdsrelaterede problemer. Det
gøres ved at:
•
•
•

Registrere og behandle arbejdsmiljøproblemer samt ulykker og nærved-ulykker for at forhindre at
de gentager sig.
Vejlede om regler og forebyggende initiativer.
Instruere ansatte og studerende i hvordan man arbejder sikkerhedsmæssigt sundt og forsvarligt.

Geoscience retningslinjer og regler ifm. fysisk arbejdsmiljø findes på medarbejderportalen:

•

http://geo.medarbejdere.au.dk/ansaettelsesforhold/arbejdsmiljoe/fysisk-arbejdsmiljoe/

Brug din AMR:
AMR kan hjælpe dig med spørgsmål og risikovurdere processer, der påvirker din sikkerhed og sundhed i
forskellige situationer. Det kan fx være om:
•
•
•

Fysiske forhold (støj, indendørsklima, laboratoriearbejde osv.)
Ergonomiske forhold (arbejdsstillinger, ensidigt gentaget arbejde osv.)
Psykiske forhold (stress, mobning, konflikter, sociale forhold, osv.)

Hvad kan du gøre:
Alle ansatte har et medansvar for, at det fysiske og psykiske arbejdsmiljø er i orden og at vi trives.
•
•
•
•

Kontakt relevant AMG når du har et konkret arbejdsmiljøproblem der skal løses.
Fortæl os om situationer eller forhold der bør undersøges nærmere af AMG.
Kom med forslag til emner du mener bør behandles i LAMU.
Få besvaret spørgsmål om arbejdsmiljøforhold.

Hvis/når ulykken sker:
Er ulykken ude, skal ansatte anmelde en arbejdsskade, en brilleskade, arbejdsbetingede lidelser, nærvedulykker og krisehjælp. Få hjælp til at registrere og dokumentere hændelsen og påføre evt. vidner hos din
arbejdsmiljørepræsentant.
I tilfælde af brand, ulykker eller andre livstruende situationer på Aarhus Universitet skal du ringe til 112,
men derefter bedes du også ringe til universitetets alarmeringsnummer: 87 15 16 17
Du skal også ringe til 112 og 87 15 16 17, hvis du har aktiveret en brandalarm.
Har du brug for psykologisk rådgivning er der flere muligheder:
•
•

Visiteret rådgivning (kontakt din nærmeste leder), normalt 5 samtaler.
Anonym rådgivning (kontakt selv psykologrådgivningen), normalt 3 samtaler. Ring direkte på 7022
7612 (9-15 på hverdage) eller 7022 7610 (akut).

Evakuering på AU:
For at sikre, at flest muligt er forberedt den dag, hvor en brand, alvorlige hændelser eller større ulykker
indtræffer, udfører vi en årlig evakueringsøvelse. Under en evakuering skal enhver person kunne påtage sig
ansvaret som enten evakueringsleder (gul vest) eller samlepladsleder (orange vest). Veste og tilhørende
instrukser for evakueringslederne findes på næsten hver sal i alle bygninger. Det er dit ansvar at orientere
dig om, hvor vestene er placeret i din afdeling og hvor nærmeste flugtvej befinder sig.

Arbejdspladsvurdering (APV):
Et redskab til systematisk at kortlægge og løse arbejdsmiljøproblemer er at udføre APV jævnligt. AU
gennemfører fysisk og psykisk APV i 2019, hvor alle ansatte har mulighed for at svare på arbejdsrelaterede
spørgsmål. Sørg dog selv løbende for at få udbedret opståede fejl og mangler, kontakt evt. AMO.
Registrerede problemer ved APV samles i rapporter og deres handleplaner findes på hjemmesiden:
http://geo.medarbejdere.au.dk/ansaettelsesforhold/arbejdsmiljoe/arbejdspladsvurdering-apv/

