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AARHUS 

UNIVERSITET 

INSTITUT FOR GEOSCIENCE 

12. januar 2016 12.30 – 14.00 

Mødelokale 1671-234 

Arbejdsmiljøudvalg 

 

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

sen, Kirsten Rosendal, Lene Kjeldsteen 

 

Referat 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Opfølgning på rullende to-do liste 

De åbne punkter blev gennemgået og opdateret. 

 

3. Bordet rundt 

Kirsten: flussyreberedskab er ved at være på plads. Der er behov for en medar-
bejder med tilladelse til at køre med trykflasker, da flaske(r) skal skiftes ca. en 
gang årligt. LK undersøger om nogen har, eller hvordan vi får det. 

En ph.d.-studerende har brug for opbevaring af små dele af menneskelig, og insti-
tuttet er blevet spurgt om vi har en politik/regler for det. Det blev besluttet, at 
den ph.d.-studerende skal forhøre sig hos retsmedicinerne (hvor prøverne kom-
mer fra), hvordan det opbevares bedst og sikkert. 

Charlotte: Cleanlab folk har brug for mere kemikalieskabsplads til farlige stof-
fer. Det blev drøftes hvilke muligheder der er på instituttet. Måske kan der smides 
ud fra det gamle tyndslibslaboratorium? Kirsten tjekker de relevante skabe og 
kontakter de vipper, der kan have behov. 

Der er ønske om at lab-stolene fjernes udenfor undervisningsperioder i laborato-
riet i 1672-242 for at give mere plads til alminideligt laboratoriearbejde. Det blev 
drøftet, at der mangler opbevaringsplads i nærheden. Ønsket sættes på to-do li-
sten som en opgave, så der måske kan findes en god løsning på sigt. 

 

4. Orientering 

 



 

 

    

Page 2/2 

 

AARHUS 

UNIVERSITY 

DEPARTMENT OF GEOSCIENCE 

 

5. Opfølgning på fysisk APV 

Listen blev gennemgået og opdateret. (arbejdsmiljøleder er efter mødet gået i 
gang med at opdatere handleplaner i systemet. Der arbejdes på at offentliggøre 
oplysningerne samlet hurtigst muligt). 

 

6. Evt. 

Søren Bom deltager i en arbejdsgruppe i fakultetsledelsen om den gode arbejds-

plads. Han efterlyste hvad der for medlemmerne af LAMU kendetegner den gode 

arbejdsplads. Kirsten henviste til den overordnede personalepolitik, hvor der står 

mange gode ting, som LAMU hurtigt kunne tilslutte sig. 

 

Der er ønske om at sætte en eller flere ribbe op og anskaffe en massagestol – Hvor 

kan vi placere sådanne tiltag? Kirsten og Lene kigger på det sammen med semi-

nar om ergonomiske stillinger. 


