
 
K Ø B E N H A V N S  U N I V E R S I T E T  

I N S T I T U T  F O R  T V Æ R K U L T U R E L L E  O G  R E G I O N A L E  S T U D I E R  

 

 

 

 

KAREN BLIXENS PLADS 8 

2300 KØBENHAVN S 

 

DIR  35 32 43 88 

 

ann@hum.ku.dk 

www.tors.ku.dk 

 

 

 

 

Arbejdsmiljøudvalgsmøde  
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Forum Arbejdsmiljøudvalgsmøde  

Møde afholdt 21. november 2022  

Sted ToRS  

Referent Ann Neumann  

Til stede 

Annika Hvithamar, Tim Møller Jørgensen, Frank Sejersen, June Dahy, Peter 

Christiansen 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Arbejdsmiljøtjek (bilag vedhæftet) 

3. Køkkenet på 2. sal 

4. Eventuelt 

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Nyt punkt 4: Ergonaut (Peter) blev tilføjet. Herefter blev dagsordenen 

godkendt. 

 

Ad. 2. Arbejdsmiljøtjek 

Arbejdsmiljøudvalgte gennemgik resultatet af arbejdsmiljø tjek 2022. Der er 

følgende fokusområder: 

 

Læderstræde  

Der skal generelt kigges på Læderstræde og det særligt i forhold til 

glaskontor og lysforhold. Da vi ikke selv ejer bygningen afventes der lige nu 



 

SIDE 2 AF 3 tilbagemelding fra udlejer om, hvordan vi forholder os til fejl/mangler og 

ændringer.  

Frank kontakter Ida, som ønsker besøg af arbejdsmiljørepræsentant.  

 

Søndre Campus, bygning 10 

Lysforhold: vejledning til lysforhold skal rundsendes. 

Persienner: skal fejlmeldes til CAS. 

Læselamper: bestilles til dem, der mangler. 

Kontorstole: ønsker skal bestilles. 

MUS: bestilles. 

Ventilation: CAS kontaktes om kan der gøres noget ved træk, når vinden 

står lige på vinduerne. 

Tim følger op. 

 

Ph.d-kontor, 3. sal:  

Kan det indrettes med ekstra lænestole?  

Kan man tilbyde høreværn til kontoret for at mindske støjgener? 

 

Opfølgning: Rundering på Ph.D.-kontor viser, at der ikke er plads til ekstra 

lænestole. Tim og Annika går i dialog med de relevante Ph.D.-studerende 

og Ph.D.-koordinator 

 

Støj generelt:  

Opfordring om at være opmærksom på at lukke sin dør, når man holder 

møder på sit kontor. 

Der opleves støjgener fra områder, hvor der afholdes frokost på gangene. 

Dørlukker på 3. og 4. sal smækker.  

 

Opfølgning: Tim følger op til infomøde i februar 

 

Rengøring 

Orientering på et informationsmøde om, hvornår og hvor meget rengøring, 

man kan forvente 

Kabling mangler stadig enkelte steder 

Afklaring af hvem der vedligeholder opvaskemaskiner på etagerne? 

Vejledning om, hvor man henvender sig ved fejlmelding af 

opvaskemaskine. 

 

Opfølgning: Tim følger op til infomøde i februar 

 

Indretning af kontorer 

Orientering på informationsmøde om, at man kan få hjælp til indretning af 

sit kontor (Peter og Tim) 



 

SIDE 3 AF 3 Peter kontakter Lise og Karina fra studievejledningen, som ønsker besøg af 

arbejdsmiljørepræsentant. 

 

Ad. 3. Køkkenet på 2. sal 

Køkkenet på 2. sal har haft udfordringer med køkkenkulturen. Der ophober 

sig rent (og ikke rent) service fra kantinen, da servicen ikke afleveres tilbage 

til kantinen. Kantinen opsamler kun service ca. 3 gange om året.  

 

Fra mødelokalet på 2. sal samles der rester fra møder i køkkenet, som ikke 

bliver spist eller fjernet efterfølgende. 

 

Der opleves meget støj fra afholdes af frokost på 2. sal.  

 

Løsning:  

Der er indkøbt rullevogne til 2. og 4. sal til afsætning af rent 

service til kantinen. 

Der er behov for at genoverveje en piccolineordning. 

Skilt i mødelokalet/køkkenet om at overskudsmad og kage fra møder skal 

sættes på 3. sal i det store køkken ved kaffemaskinen. Her vil det kunne 

blive afsat til andre kollegaer.  

En reminder på et informationsmøde i februar om, at vi alle skal være med 

til at rydde op efter os selv. 

Annika taler med involverede partere omkring frokost på 2. sal 

 

Opfølgning til næste AMU-møde. 

 

Ad. 4. Ergonaut (Peter) 

Peter har gennemført ergonautkursus og er nu klar til at hjælpe med 

indretning af kontorer. Tim har udarbejdet en funktionsbeskrivelse til 

opgaven.  

Tim og Peter præsenterer på et informationsmøde funktionsbeskrivelsen, så 

ansatte ved, hvem de kan kontakte. 

 

June ønsker at deltage i et ergonautkursus til næste forår.  


	Til stede

