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Referat af møde i LAMU 1. november 2017 

 

 
Tid: ons. D. 01.11.17  kl. 10.30 – 11.30 

 

Sted: Lokale 1511 - 224 

 

Deltagere: Joan, Jeanette, Morten, Søren, Jens, Peter. (+ Per og Thomas). 

  

Program:  

Kl. 10.30 Velkommen      v/Peter H. 

 

Fast dagsorden:  

 Siden sidst. 

o Hændelser 

 Snitskade, Emil fra rengøring/ Glenn kast med affald 

 Kloroformspild på iNANO (bio-NMR) 

 ”4 unge mænd i hættetrøjer” 

 En stime af graviditeter 

 Jens og Peter på infotur 

 Butikken er åbnet 

 Indbrud 

 Studerende der får det dårligt under øvelser 

  
 Årlig arbejdsmiljødrøftelse (Se sidste års drøftelse) 

o Særlig opmærksomhed på ny struktur, herunder følge processen tæt 

o Tilpasse LAMU’s struktur 

o Øge den relevante information til de der skal bruge den 

Peter laver et udkast og sender rundt. Mange af de sager der var på sidste års 

drøftelse er stadig aktuelle. 

 LAMU’s struktur I den nye struktur. Søjle/faggruppe/bygning/arbejdsområde? 

Forventeligt 3 AM grupper. Der holdes ekstraordinært LAMU-møde 8. november for at 

få en dækkende diskussion af hvad LAMU vil indstille til institutlederen. 

 

 Evakueringsøvelse 2017 (Torsdag 02 OKT) 

Tilføjelse: Øvelsen blev gennemført med succes. Evakueringen skete hurtigt og 

fuldstændigt (4:30), men der skal arbejdes med: 

 

o Vælg en sikker udgang. De fleste i 1512 ”døde” i røgen i trappeskakten 

o Evakueringslederes og samlepladslederes opgaver 

o Forhold på samlepladsen 

 

 Mobning og de små krænkelser  v/ Per Bøjlund 
- Omgangstone blandt medarbejdere. (Pers lektie fra sidst) 
 

 Evt. planlægning af tilbagemelding de forskellige arbejdsmiljøområder 

- Hvad skal der handles på. 
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- AU har tilbud om omgangstonemøde 

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/kompetenceudvikling/kurser/trivsel-

arbejdsmiljoe/god-omgangstone-paa-arbejdspladsen/ 

  

Evt. information vedr. processens 7 indsatsområder  v/ Per Bøjlund 
 

 Evt. planlægning af tilbagemelding de forskellige arbejdsmiljøområder 

 

 Afslutning:  

 Ekstraordinært møde onsdag d. 8 november 

 Næste ordinære møde onsdag d. 6. december 

 

Kl. 11.30  Tak for i dag 

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/kompetenceudvikling/kurser/trivsel-arbejdsmiljoe/god-omgangstone-paa-arbejdspladsen/
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