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AARHUS 

UNIVERSITET 

INSTITUT FOR GEOSCIENCE 

6. februar 2016 kl. 10.45 – 12.15 
Mødelokale 1672-238 
Arbejdsmiljøudvalg 
Deltagere: Søren Bom Nielsen, Kirsten Rosendal Per L. Trinhammer, Charlotte 
Rasmussen, Birte Eriksen, Lene Kjeldsteen 

 

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Opfølgning på rullende to-do liste (bilag) 

Der blev fulgt op på listen, og flere punkter blev lukket. 

 

3. Optimering af HF-processer (bilag på vej) 

Drøftelse af instituttets HF-processer og indførelse af HF-politik 

Udkast til politik drøftet, og det blev besluttet at et forslag til politikken i punkt-
form skulle sendes ud til alle til endelig kommentering. Derefter skal det sendes 
ud i hele organisationen og lægges på hjemmesiden, så det bliver nemt at finde. 

 

4. Bordet rundt 

Birte: AU-sikkerhedsrådgiver (kemikalieaffald) kommer på besøg for at snakke 
med Birte om behandling af kemikalieaffald. Birte deltager i et kommende 2-
dages kursus om kemikalieaffald. 

Birte har drøftet med sikkerhedsrådgiveren om det er muligt at lave fællespolitik-
ker, fælles systemer og fællesskab om indretning af laboratorier og sikkerhed på 
AU. Her er måske et udækket behov. På den anden side må vi erkende, at institut-
tet er specialister på visse områder, da vi arbejder med ting, som ingen andre ar-
bejder med.  

Vær opmærksom på at man skal tage et e-learningskursus for at må transportere 
farligt godt. Hvis man har behov, kan man henvende sig til Birte.  
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Der ventes stadig på at få udskiftet stinkskab i 1674- semirenrum. SBN kontakter 
arkitekten for at spørge ind til tilbud og procesplan. 

Charlotte: tiltag fra fakultetets psykisk APV gruppe: der organiseres møder og 
foldere om forebyggelse af stress. 

Årlig rundering (bilag på vej) 

Laboratoriesikkerhedsgruppen har været på den årlige rundering. Drøftelse af re-
sultatet. 

I forbindelse med rundering på instituttet er der en del fokus på Niels Bohr grup-
pen, hvor der er behov for at sikkerheden  gennemføres: Charlotte snakker med 
Charles Lesher om, at sikkerhedsudeståender skal løses hurtigst muligt. Der er al-
lerede sket store fremskridt, det skal have høj prioritet at få ordnet det resteren-
de. Vi risikerer at arbejdstilsynet kommer og lukker laboratoriet pga manglende 
sikkerhed. 

Der er planer om at holde en evakueringsøvelse i 1120 (også selvom de for nylig 
prøvede den ægte vare). 

 

5. Sikkerhed i laboratorier 

Opfølgning fra forrige møde, hvor det blev drøftet at visse APBer havde høj priori-
tet. Drøftelse om indførelse af en decideret sikkerhedspolitik. 

Charlotte arbejder på en introduktion til at arbejde i laboratoriet, evt som e-learni 
ng for at sikkerheden er på plads inden man går i laboratoriet.  

Vi bør lave en politik omkring alenearbejde/risikoarbejde.  Charlotte arbejder vi-
dere med en 1-sides politik a la HF-politikken. 

 

6. Evt. 

Der var brandtilsyn i september 2016. LK undersøger, hvad resultatet var og sen-
der det rundt. 

Det blev aftalt, at der opsættes skilte på de to p-pladser foran værkstedet med 
ordlyden ”reserveret værkstedet”, da medarbejderne ofte har behov for at arbejde 
i og omkring bilerne og værkstederne. 


