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M Ø D E R E F E R A T  31. OKTOBER 2013 

Forum Arbejdsmiljøgrupperne  

Møde afholdt: 22. oktober 2013  

Sted: ToRS  

Referent: Niki Corfixsen  

Til stede: 

Tina Ulvø, Miriam Zeitzen. Der var afbud fra Frank Sejersen 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet blev godkendt 

 

3. Meddelelser 

 Status på opfølgning på APV’en  

Niki informerede om status på APV’en, herunder om det kommende 

kursus i tidsstyring og den planlagte stress-dag for administrationen, 

hvor VIP’erne også har mulighed for at deltage. Det meldes ud i 

ToRSnyt. Der skal lave et statusnotat til SU. Niki udarbejder et ud-

kast. Bør drøftes videre på det næste møde.  

 

 Udsugning ved printere 

Niki meddelte, hun havde korresponderet med Mette Seistrup, som 

ToRS. KØBENHAVNS UNIVERSITET.



 

 

SIDE 2 AF 4 oplyste, at det oprindeligt var planen at placere kopimaskiner i et lo-

kale med korrekt udsugning og adk på døren. Da instituttet flyttede, 

blev lokalerne inddraget til kontorer. Kopi maskinerne er derfor ryk-

ket ud af de rum, som var designet til funktionen, og ind i fællesarea-

lerne, og en del af dem er af samme årsag slet ikke sluttet til netvær-

ket. 

Ifølge Mette er brandhensyn en større udfordring end det at maski-

nerne udskiller gasser i forbindelse med kopiprocessen (det problem 

var efter sigende større i ”gamle” dage, hvor vi havde laser-printere). 

Der kommer en afklaring, når brandkonsulenten har været på besøg, 

hvorefter vi hører nærmere. 

 Hjertestartere 

Niki har været i kontakt med fakultetet om placering af hjertestar-

tere. Der er 5 på campus, og den ene er placeret i receptionen i byg-

ningens forhal. Placeringen fremgår af KUnet. 

 Brandslukkere 

Der er opstillet brandslukkere på alle etager. På sigt bør de ansatte på 

ToRS få en instruktion i brugen af udstyret. 

 

4. Ibrugtagnings-APV/Arbejdsmiljøtjek  

Alle var enige om, at det var værd at bruge tiden på at gå i dybden med at 

indsamle data, da det er en måde at styrke arbejdsmiljøet på og samtidig 

synliggøre arbejdsmiljøudvalgets arbejde. Der skal findes et tidspunkt, hvor 

Miriam, Tina og Niki kan mødes – evt. kan vi gå rundt to og to. Frank tager 

Strandgade. 

 

Spørgeguide: 

Der skal udarbejdes en spørgeguide – evt. ved at sammenskrive skabelon og 

guide. Tina og Niki laver et udkast. Der printes én til hvert kontor.  

Processen meldes ud i ToRSnyt og på et medarbejdermøde.  

Niki foreslog, at vi finder en student til at skrive resultaterne samme. Alle 

tilsluttede sig dette. Niki finder en student.  

 

Tidsplan: 

Der skal afsættes minimum 2 timer til hver etage. Følgende datoer er i spil:  

31. oktober om eftermiddagen 

4. november om formiddagen 

 

Tina og Miriam tager 3. sal 

Miriam og Niki tager 2. sal 

Tina og Niki tager 4. sal 

 

Vi skal huske, at ved bestilling af IT-udstyr, skal der også foretages sær-

skilte bestillinger af ekstraudstyr, fx tastatur og MUS.  

 

Niki undersøger med Peter, hvilke krav der stilles til det indsamlede materi-

ale, og hvordan det skal præsenteres for fakultetet.  



 

 

SIDE 3 AF 4  

5. Evakueringsøvelse 

Fakultetet har i samarbejde med en ekstern konsulentvirksomhed tilrettelagt 

en evakueringsøvelse. Øvelsen kommer til at finde sted i uge 44 eller 45 – 

det nærmere tidspunkt vil ikke blive oplyst. Da opgaven er temmelig omfat-

tende for den person, som ifører sig den gule vest, skal alle ansatte oriente-

res om, hvad der skal ske i forbindelse med en evakuering, og hvem der gør 

hvad. Niki laver et udkast til tekst til ToRSnyt og sender den i høring. Niki 

laver også et oplæg på et medarbejdermøde om fremgangsmåden, hvor ve-

stene og de medfølgende arbejdsopgaver vil blive præsenteret.  

 

6. Årlig måling af trivsel og tilfredshed på KU  

Fakultetet har udsendt diverse mails om processen. Der fremgår blandt an-

det heraf, at målingen kommer til at finde sted den 12. november til 2. de-

cember. Niki fortalte, at fakultetet forventes at udarbejde yderligere infor-

mationsmateriale, men foreslog at der også laves en tekst til ToRSnyt. Niki 

laver et udkast til en tekst på baggrund af det materiale, vi modtager fra fa-

kultetet.  

 

7. Auditering på ToRS  

Fakultetet har informeret om, at der vil blive afholdt et audit på ToRS den 

28. november kl. 9 – 12. Tina og Niki deltager i mødet.  

 

8. Ændring af arbejdsmiljøorganisationen på ToRS  

Niki fremviste en mail fra Peter Vedel Bay, hvoraf det fremgik, at man på 

Det Humanistiske Fakultet har besluttet, at man kun har ét arbejdsmiljøud-

valg, som er placeret på fakultetsniveau: FAMU. På institutterne består ar-

bejdsmiljøorganisationen af arbejdsmiljøgrupper. På den baggrund forslog 

Niki, at instituttets arbejdsmiljøarbejde forankres i arbejdsmiljøgrupperne, 

så organisationen tilpasses de fællesfakultære retningslinjer. Mødedeltage-

ren tilsluttede sig dette. Herefter vil arbejdsmiljøarbejdet på ToRS være for-

ankret i tre arbejdsmiljøgrupper: Arbejdsmiljøgruppen for VIP med delta-

gelse af Miriam og Niki, arbejdsmiljøgruppen for TAP med Tina og Niki 

samt arbejdsmiljøgruppen for Strandgade med Frank og Niki. 

 

9. Næste mødedato 

Det blev besluttet at holde 3 møder om året. Næste møde i januar/februar 

2014 og et mere inden sommerferien.  

 

10. Eventuelt 

Valg af medlemmer: Der skulle have været valg efteråret 2012, men det 

blev udskudt til efter flytningen. Det blev aftalt med fakultetet, at der afhol-

des valg i foråret 2014.  

 

På baggrund af tilbagemeldinger fra piccolinerne og receptionen, skal der 

ses nærmere på, hvordan de ansatte og studerende bruger køkkenet og vi-



 

 

SIDE 4 AF 4 dencenteret. Der kommer til at være flere skilte, der angiver hvor de stude-

rende må være, og hvad de må. Disse emner drøftes i den nedsatte arbejds-

gruppe om videncenteret.  

 

Niki fortalte, at hun er i gang med at tage det obligatoriske arbejdsmiljøkur-

sus. 
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