
Overblik over kurser og tjeks af beslutninger Gul betyder mgl/grøn er ok

Dato Informationsmåde Emne Deltagere Anbefaling? Dokumentation
14. januar 2020 Via mail fra Else på vegne af Hans og 

Peter
Kompetenceudvikling for arbejdsmiljøorganisationen / 
Procesledelse for Arbejdsmiljøgruppen den 25.-26. marts 2020 og 
inspiration til supplerende arbejdsmiljøuddannelse.

Hele LAMU fik invitationen. Kurset er blevet flyttet til august. 
Stephan og Else deltager.

Rigtig godt kursus. Kan anbefales. 
Erhvervspsykologer fra SDU.

Se mail

17. april 2020 Via mail Mulighed for at deltage i gratis webinar, bl.a. Arbejdsglæde trods 
social distance og Tilbage på arbejde efter Coronaen.

Else meldte sig det sidstnævnte. Første webinar er overstået med succes. 
Det kan anbefales at deltage i nogle af 
de andre tilbud. Else udsendte 
efterfølgende nogle input fra webinaret.

Mail udsendt af EVS

Kursus den 4. juni omkring krænkende handlinger Helene, Peter H, Mikkel, sektionsledere. Relativt elementære ting, inddrage leder 
og HR etc.

Kursus for AMO om krænkende handlinger hvornår? Mikkel, Violeta
7. juli 2020 Via mail Universiteternes arbejdsmiljøkonference 2021 afholdes i marts. 

Selve konference udsættes til 2022. Der kommer et webinar i 
stedet i mars . Det udsættes til 2022 at gøre det til en rigtig 
konference. Se A13

Jeppe Dalgaard Balle og Else Vihlborg Staalsen deltager En anelse skuffet over forløbet. Kort tid i 
grupper. Dog gode pointer, som de har 
lovet at eftersende. Jeppe sender rundt, 
når han modtager – og pinpointer det 
vigtigste.

Mail udsendt af 
sekretariatet

9. juni - 20. aug. 2020 Kursusbevis Arbejdsmiljøuddannelse 3 dage Tina Houlborg Lovpligtigt
26. maj og 1. juni 2021 Kontorergonomi Kontorergonomi Ane Kjeldgaard og Stephan Bernberg har skrevet sig på som 

interesseret.
Mail udsendt af 
Tech Arbejdsmiljø

18. oktober 2020 Via mail til bl.a. AMO Roskilde Invitation til workshop om krænkende handlinger - virtuelt møde ? Workshop blev online - se evaluering 
herunder.

Mail udsendt af 
Mikkel Tamstorf

20. oktober 2020 Via mail til resterende AMO/LAMU Invitation til workshop om krænkende handlinger - virtuelt møde Claus Lunde Pedersen, Flemming Skov, Jeppe Dalgaard Balle Else 
Vihlborg Staalsen og Stephan Bernberg

Workshop blev afholdt 17. november og 
igen 11. januar 2021 - Fin workshop med 
gode oplæg, som er meget 
vedkommende for os alle. Dog var der 
ikke meget nyt og meget kort tid til at 
sparre med andre mødedeltagere 
efterfølgende.

Mail udsendt af Else 
Staalsen

Januar 2021 Mails fra flere - fra Athenas Gratis webinar, bl.a. Arbejdsglæde trods social distance og Tilbage 
på arbejde efter Coronaen. Fri tilmelding

Else, Jeppe, Stephan God underholdning med forholdsvis 
korte oplæg. STIB kunne ikke være med 
ved seancen, men lyttede efterfølgende 
til webinar.

Tekst fra Athenas

24. august 2021 Mail fra AEU
Universiteternes arbejdsmiljøkonference, 1½ dag 1.-.2. marts 2022

feb-21 Mail fra Else
Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse

Per Andersen på venteliste til kurset i april, Lise Lauridsen 
gennemfører sidste dag i sep. 2021

15. april 2021 Mail fra Karin Rosengaard
HAMU inviterer til virtuel temadag om arbejdsmiljø for ledere og 
arbejdsmiljørepræsentanter i AU’s arbejdsmiljøorganisation.  Invitationen kom sidenhen, arrangement den 10. juni - se række 17.

22. april 2021 Mail fra AEU
Kurser i psykisk arbejdsmiljø (september) og procesledelse 
(november)

10. juni 2021 Mail fra Karin Rosengaard Temadag om arbejdsmiljø - 3 sessioner blev dækket. Stephan, Mikkel, Claus, Else  og måske Lise?

2. juni 2021 Mail fra Kathrine Boserup Uddannelse af corona-testere Else (og Ninna den 9. juni)

Kurset var fint, vi brugte det kortvarigt - 
kun juni, hvorefter der ikke længere 
skulle tilbydes test på AU.



15. juni 2021 Mail fra Reboarding - efter CORONA Jeppe takkede nej
Som række 7 - opfølgning på et 
skuffende møde blev nedprioriteret.
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