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Ad 1) Nyt fra workshop om krænkende adfærd 

 

Møde er aflyst grundet Corona 

Alle institutter skal lave nye politikker. 

Vi venter på workshoppen og bygger derefter oven på det, vi allerede har 

efter en dialog mellem SU og AMG 

 

Sikre at der er et ToRS opmærksomhedspunkt på udfrakommende gruppers 

trusler, når medarbejdere beskæftiger sig med politiske brændpunkter. 

 

Ad 2) Corona virkeligheden 

 

Kompliceret situation. Det er vigtigt at AMG holder fokus på det fysiske 

arbejdsmiljø. Ekstra udfordring med fysisk arbejdsmiljø da 

hjemmearbejdspladser formodentlig ikke opfylder arbejdsmiljøkravene (fx. 

hæve-sænke borde). Vi er klar over  

 

KØBENHAVNS UNIVERSITET. INSTITUT FOR TVÆRKULTURELLE OG REGIONALE STUDIER.



 

 

SIDE 2 AF 3 Forslag:  

 Tim informer ansatte om at det er muligt at hente udstyr på ToRS som er 

nødvendigt for at forbedre hjemmearbejdspladsen. 

 

 Tim opfordrer andre institutadministratorer til at udarbejde 

informationsmateriale til ansatte om at de skal tænke i varierede 

arbejdsstillinger. 

 

 Frank: Undersøg om der skal en udmelding ud om hvilke(n) platform 

man skal bruge for at leve op til KU krav. Frank kontakter Jacob og så 

tager vi den derfra. Undersøg også hvad der er kommet af anbefalinger 

fra Data Protection Officer og kontakt evt vedkommende.   

 

Ad 3) 1. Arbejdsmiljøcheck 

 

Hvordan skal den integreres i årshjulet? Arbejdsmiljøcheckket bør finde 

sted FØR arbejdsmiljødrøftelsen. 

 

Arbejdsmiljøchekket mangler at blive systematiseret på ToRS. Det vil vi 

gerne have fokus på. 

 

Vi skal beslutte, hvilken uge AMC skal finde sted. Så snart som muligt efter 

Corona. Vigtigt at arbejdsmiljøchekket er synligt for de ansatte. 

Vi skal indhente info fra ansatte om, hvad de betragter som mangler vi skal 

have ekstra fokus på. 

 

Vi skal lave en checkliste for a) kontor, b) undervisningslokaler (kontakt 

også Ann og Vibeke) og c) fællesarealer. 

 

Vi skal gå rundt i alle arealer og gennemgå det på baggrund af checkliste 

Identificerede problemer løses (fx ved at få ergoterapeut ud og give 

målrettet vejledning, oprydning, indkøb af nyt udstyr) 

Bedre information om hvordan man laver fejlmelding. 

 

 

Ad 4) Fysisk arbejdsmiljø med udgangspunkt i APV 

 

Tim undersøger APV for personlige kommentarer om den fysiske 

arbejdsplads. 

Frank “oversætter” APV oversigten til en mere operationaliserbare plan. 

 

Ad 5) Evt 



 

 

SIDE 3 AF 3 Hvordan påvirker Corona det psykiske arbejdsmiljø? Psykisk arbejdsmiljø 

ligger et sted mellem SU og AMG. Kunne man opfordre superkoordinatorer 

at “indkalde” til fællesmøder. Væsentligt at holde kontakt. 

 

Usikkerhed omkring eksamensafviklingen, men vi afventer yderligere 

information fra KU institutionen. Informationsstrengen er blevet defineret 

på ToRS, så kommunikationen kan foregå så hurtigt som muligt. 
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