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Referat af arbejdsmiljøgruppemøde 23. oktober 2018 
Tilstede: Tim Møller Jørgensen, Dan Hirslund, Peter Helge Christiansen og Frank Sejersen (referent) 

 

1. Møder 
Møde med SU den 3. december (senere flyttet til 6. december). Formålet er, at diskutere de forhold, som vi 

har fælles (fx arbejdsmiljødrøftelsen og hvad sker der med de faktiske handlingsplaner). Frank nævnte kort 

at implementering af Persondataforordningen (check KU data informationssikkerhed) ligeledes er noget vi 

skal have for øje, da denne implementering kan have betydning for ansattes arbejdsrutiner og 

samarbejdsrelationer.  

Arbejdsmiljødrøftelsen med institutleder den 9. november. Ann indkalder til møde. Mødedeltagerne 

gennemgik den officielle dagsorden punkt for punkt som forberedelse til disse drøftelser. 

 

2. Fællesinitiativer fra FAMU og HR 
Arbejdsrelateret stress. Retningslinjer for forebyggelse af arbejdsrelateret stres (tilgængelige på KUnet / 

medarbejderguide) AMG har en specifik opgave i at følge op på det psykiske arbejdsmiljø, og det ligger som 

en naturlig af handlingsplanerne. 

HANDLING: Skal publiceres i ToRS NYT med nogle linjer. Frank Sejersen følger op.  

 

Krænkende adfærd (mobning og seksuel cikane). Der er kommet nye regler/guidelines.  

HANDLING: Frank Sejersen krydschecker nye regler med gamle guidelines og kommer med forslag til 

ændringer. 

 

Beredskabsplan. Der er kommet instruktion i, hvorledes personale skal forholde sig ifbm skoleskyderi og 

terror. Vi skal have oplyst ansatte om, at hvis man mener, at man er i en udsat situation, så skal man tage 

kontakt til ledelsen.  

HANDLING: Tim Møller Jørgensen kontakter ledelse for at igangsætte præventive og målrettede aktiviteter: 

Trusselsdokumenter skal publiceres i ToRSnyt.  

 

3. Arbejdsmiljøkonference 
Arbejdsmiljøkonference 2019. Stor landsdækkende, afholdt senest i 2017. I 2019 afholdes den 18.-19. 

marts Nyborg Strand. Tim påtænker at deltage og personer i AMG uden arbejdsmiljøkursusbevis kunne 

tænke denne konferencedeltagelse sammen med arbejdsmiljøkursusaktiviteter.  

HANDLING: Vi skal holde opsamling bagefter konference i Nyborg Strand. 
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4. Aktiviteter 
PC sikkerhed. Udskiftning af gamle PCer, som ikke kan opdateres til de nye styresystemer, udgør et 

problem for datasikkerheden. Der er leveranceproblemer og ønsket om at få ny computer kan således ikke 

pt imødekommes. Forskellen på sikkerhedsbehovet hos hhv. MAC og PC blev diskuteret. Vi skal have 

opmærksomhed på datasikkerheden, da Windows 7 ikke længere bliver opdateret. Humaniora vil få 

implementeret et nyt image primo 2019, hvilket vil kræve ekstra opmærksomhed fra ansatte. 

HANDLING: Tim Møller Jørgensen holder sig opdateret på processen, således at vi kan varsko og informere 

ansatte i god tid.  

 

Email-historik. Dan Hirslund rejser et computer-relateret problem: Hvordan håndterer man e-mails og ens 

intellektuelle liv og ens akademiske historie (tage emails med sig), hvis man ikke længere er ansat? Dette er 

et problem for mange DVIP/TVIP.  

HANDLING: Frank Sejersen kontakter IT-helpdesk for vejledning. 

 

Projekt Hygge. Vi sidder fast. Udvalget diskuterede, hvorledes projektet kunne revitaliseres. Billeder fra 

felten kunne ophænges på institutgange (metalskinner skal anvendes), og artefakter kunne udstilles. 

Dermed gør vi bygningen til vores og viser vores faglige diversitet. 

HANDLING: Frank Sejersen revitaliserer bordopstillingsarbejdet og receptionsarbejdet. 

HANDLING: Tim M. Jørgensen kontakter Tine Roesen for at undersøge om forskønnelsesudvalget kunne 

engageres. 

 

Faktiske handlingsplaner ifht APV. Vi skal have checket og afrapporteret, hvad vi har gjort.  

HANDLING: Tim M. Jørgensen får overblik og indkalder til møde. Peter Andersen og Caroline Gjellerod skal 

indkaldes. 

 

5. APV 2019.  
Dem tager vi næste gang. Vi afventer KUs overordnede proces, som vi skal følge. 

 

 

6. Eventuelt 
Brandalarmer i Strandgade. Brandalarmen har været igangsat to gange inden for kort tid uden større 

grund. I den forbindelse er en enkelt alarm på 3. sal blevet udskiftet, fordi den var for følsom. Som led i 

opfølgningen af disse alarmer har husets beboere (kommer fra flere institutioner) besluttet at iværksætte 

en fælles brandøvelse. 

HANDLING: Frank Sejersen holder møde med husets beboerrepræsentanter og planlægger/udfører en 

brandøvelse.  
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Sikkerhed ifbm feltarbejde. AMG har besluttet at sikkerhed ifbm feltarbejde bør have vores specielle 

opmærksomhed, specielt grundet aktiviteter knyttet til Nærorientalsk arkæologi samt ansatte, som udfører 

feltarbejde (primært antropologisk). Inspiration kan hentes fra bl.a. https://kunet.ku.dk/fakultet-og-

institut/science/bygninger-service/plan-projekt/arbejdsmiljoe/sikkerhed_feltarbejde/Sider/default.aspx 

samt det undervisningsmateriale som anvendes på Nærorientalsk arkæologi. 

HANDLING: Frank Sejersen holder indledende møde med Susanne Kerner om den praksis de har ifbm 

feltarbejde. 

 

Hjemmesider om arbejdsmiljø. Vi skal have opdateret både den interne og eksterne. Spørgsmålet er om 

opdatering skal tages op på et andet niveau. 

HANDLING: Tim M. Jørgensen undersøger opdateringspraksisser. 

https://kunet.ku.dk/fakultet-og-institut/science/bygninger-service/plan-projekt/arbejdsmiljoe/sikkerhed_feltarbejde/Sider/default.aspx
https://kunet.ku.dk/fakultet-og-institut/science/bygninger-service/plan-projekt/arbejdsmiljoe/sikkerhed_feltarbejde/Sider/default.aspx
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