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Information og nyheder 

 

Betydningen af besparelserne på arbejdsmiljøet 

Når besparelserne sker gennem reduktion af serviceudbud (fx antallet af biblioteksskranker), centralisering 

af funktioner i større enheder (fx kommunikation) og gennem sammenlægning af områder (fx biblioteker) 

vil det give nogle direkte og indirekte konsekvenser for det fysiske arbejdsmiljø.  Tims vurdering er at der 

ikke vil blive større fysiske interventioner. Det er svært at se, hvorledes den igangværende implementering 

af besparelser vil ramme det fysiske arbejdsmiljø. AMG besluttede at tage det fra sag til sag. 

Implementeringen af besparelser gennem forskellige omlægninger og reduktioner vil ikke kun have 

konsekvenser for de direkte berørte, men ligeledes kunne mærkes af andre medarbejdere og brugere. Det 

vil potentilet skabe usikkerhed og navigationsudfordringer blandt medarbejdere. AMG besluttede, at have 

en skærpet opmærksomhed på indirekte effekter på organisationen og de medarbejdere, som samarbejder 

med og bruger de services, der rammes af omorganisering og reduktion. Specielt ønsker AMG, at 

medarbejdere får klare retningslinjer for, hvordan opgaveløsning og kontakt forventes at finde sted i den 

nye organisation. Der bør endvidere være et fokus på opgaveglidninger. 

AMG besluttede, at have en samtale med Åse og Charlott for at høste af deres erfaringer med 

omorganiseringer.  

 

Valg til AMG 

I foråret 2018 er der valg til arbejdsmiljøorganisationen. Vi skal sikre, at der vælges en suppleant til Stine. 

 

Arbejdsskade 

En medarbejder på ToRS faldt i indgangspartiet til Søndre Campus grundet de dårlige adgangsforhold 

etableret ifbm. byggeriet. Vedkommende måtte i den forbindelse tage nogle sygedage. Faldet blev anset 

som en arbejdsskade og bliver nu behandlet i systemet som sådan. AMG gjorde straks bygningsfolkene 

opmærksomme på problemet, og de fjernede omgående årsagen til den konkrete faldulykke. Ligeledes tog 

AMG kontakt til Søren Høffner for at skærpe opmærksomheden på medarbejdernes adgangsbetingelser i 

byggefasen.  

 



Mobning 
AMGs mobbestrategi er blevet godkendt og underskrevet af SU. Strategien skal i ToRS-nyt og på ToRS’ 

hjemmeside. Ligeledes skal der gøres opmærksom på det på medarbejdermøde. 

 

Opfølgning af APV og handlingsplan 
AMG udarbejdede en oversigt over 1) identificerede problemer i APVen 2) analyser af problemerne 3) 

udpegningen af initiativer til løsningen af problemer samt 4) status på arbejdet. 

AMG besluttede, at Tim sørger for indkøb af skilteholdere til kontordøre, og at Peter undersøger 

lamineringsmuligheder. 

AMG besluttede, at referater fra møder hurtigt rundsendes til kommentar og godkendelse, så de kan gøres 

tilgængelige for ansatte gennem ToRS nyt. Dette er et led i at sikre synlighed i arbejdsmiljøarbejdet og en 

del af opfølgningen af APV. Det er referentens opgave at sikre at referater arkiveres på N-drevet og 

publiceres i ToRS nyt. 

AMG besluttede, at Tim sørger for at dagsordner publiceres i ToRS nyt.  

 

Projekt hygge 
Efter forskningsseminaret blev det tydeligt, at ”projekt hygge” ud over at have en effekt på det sociale 

arbejdsklima på instituttet ligeledes vil kunne have en positiv indflydelse på forskningsmiljøet.  

Det skal besluttes, hvor de nye tavler skal hænges op. 

For at skabe momentum i arbejdet med idéudvikling vil AMG invitere medarbejdere til at komme med 

individuelle input samt at komme med på en kort fakultetsrundtur med afsluttede brainstorm.  

 

Påbud om løft 
Grundet en specifik sag på et andet fakultet er Arbejdstilsynet kommet med et generelt påbud til KU om at 

sikre, at der ikke finder tunge løft sted. AMG identificerede nærorientalsk arkæologi som et fag, der i dets 

aktiviteter (især i felten) kan komme ud for tunge løft. AMG besluttede, at Frank skulle indgå i en dialog 

med Susanne Kerner om emnet.  

 

Næste møde 
AMG besluttede at følgende skulle tage op på næste møde: 

 at etablere en mere synlig og konsekvent struktur i arbejdsmiljøarbejdet 

 at diskutere arbejdsmiljøet blandt PhD- studerende 

 at følge op på workshoppen om synlighed i ledelse, som blev afholdt på Christiansminde   
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