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AARHUS 
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Arbejdsmiljøudvalg 

 

Dagsorden 

 

Deltagere: Søren Bom Nielsen, Per L. Trinhammer, Charlotte Rasmussen, Birte Erik-

sen, Kirsten Rosendal, Lene Kjeldsteen 

 

Møde den 5. maj kl 14.00 til 15.30 i møderum 1671-234 

 

Godkendelse af dagsorden 

godkendt 

1. Opfølgning på rullende to-do liste 

Se liste 

2. Bordet rundt 

Charlotte: 

• Gry har været på CLP kursus i mærkning af blandinger. 
• Test af tjekliste på introduktion til arbejde i laboratorier. 
• Vær opmærksom på, at det kan være drivrem fejl når stinkskabe ikke virker. 
• Vigtigt at når vi får en stinkskabsalarm, skal vi kontakte ST byg, da de ikke 

kommer af sig selv. 

Kirsten: 

• Har brug for at kunne aftale med rengøring, at der er områder, hvor de ikke 
behøver at gøre rent. 

 

3. Ombygning 

Cosmo lab + semirent laboratorium i 1674-3xx forventes færdigt 18/5. Der forventes 
at komme dele til renrummet før sommerferien. 

 

4. Arbejde med kræftfremkaldende stoffer: 
(http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/fysiskarbejds
miljoe/kemi-og-biologi/kraeftfremkaldende-stoffer/ 

Vi har ca. 10 kræftfremkaldende stoffer, som vi skal lave risikovurderinger og for-
holdsregler for (skema). På næste laborantmøde identificeres de farlige stoffer. Her-
efter lægges opgaven med at udfylde skemaer ind i rækken af opgaver med udfyldelse 
af APBer. 
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5. Besøg fra Arbejdstilsynet 

Er aftalt til den 3/6. 

 

6. Evt. 

Drøftelse af om fire laboranter skal dele kontor. SBN undersøger, hvad der skal ske. 

Ingen af de berørte laboranter er begejstrede for at flytte fire personer sammen i et 

kontor. 

FAMU: Charlotte er udtrådt af FAMU fra foråret 2015. 

Fast punkt på fremtidige dagsordener: fra sidste FAMU-møde. 


