AARHUS
UNIVERSITET

Møde den: 2. juni 2021 kl. 13.00 – 14.30 - virtuelt
Arbejdsmiljøgruppemøde i Silkeborg

REFERAT

Til stede:
Formand: John Jensen (JJE)
Arbejdsmiljørepræsentanter: Marlene Venø Skjærbæk (MVS), Lise Lauridsen (ILL)
Arbejdsmiljølederrepræsentanter: Christian Kjær (CKJ), Per Andersen
(PEAN)
Daglig Arbejdsmiljøleder og referent: Else Vihlborg Staalsen (EVS)
Fraværende: Ane Kjeldgaard (AK), Tina Houlborg (TH)

Dagsorden

Institut for Bioscience,
Silkeborg

1.
2.
3.
4.
5.

Godkendelse af dagsorden/kommentarer til seneste referat
Psykisk APV/Trivsel, herunder spotmåling
Indflytning Aarhus - opfølgning
Corona-situationen
Opfølgning på diverse øvrige emner inkl. udeståender på fysisk APV
a. Feltarbejde med småbåde/Marina, dykning på feltarbejde (også Arktis)
6. Arbejdsulykker og nærvedulykker i perioden
a. Brand i Roskilde pga. opladning af Lithium Polymer (LiPo)-batteri
7. Supplerende arbejdsmiljøuddannelse/kompetenceudvikling
8. Eventuelt/Hvem orienterer på kommende tjenestestedsmøde, og hvad skal vi
lægge vægt på?
De to nye repræsentanter er nu med begge denne gang.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt, ligeså referat. Der var ros til hastigheden, hvormed referat kommer ud.
2. Psykisk APV/Trivsel, herunder spotmåling
2 åbne punkter i handleplanen, deadline 1. oktober. Den ene er omkring daglig ledelse,
projektledelse, afholdelse af projektmøder. Den anden er omkring krænkende adfærd.
John og Else kigger på det efter sommeren, så vi har et oplæg til næste AMO-møde i
september.
3. Indflytning Aarhus
John og Flemming har skrevet til Bent Lorenzen og anmodet om at få ny viden om
indflytningen. Bent er netop vendt tilbage med indkaldelse til et fysisk møde for de to
tirsdag den 8. juni, hvor Bents tanker om placering bliver præsenteret. Indflytning og
tidsplan holder stadig, har vi fået at vide.
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Efter dette fysiske møde vil vi tage stilling til, om det er muligt at effektuere som planlagt og vil herefter indkalde arbejdsgrupperne for indflytning. Vi håber på komme i
gang inden sommer. Vi har i forarbejdet startet med at sørge for sikring af det antal
kontorer, vi mener er nødvendige. Dernæst om laboratoriefaciliteter er fyldestgørende,
og om der er nok flexkontorer ved siden af (for onlinemøder, hvis man ikke sidder på
enekontor).
Detailplanlægning er bedst, når vi har rammerne på plads, men indtil videre ser det ud
til, at vi placeres i to store grupper/bygninger, hhv.
• Marin økologi, Sø-økologi og Oplandsanalyse og miljøforvaltning
• Plante- og insektøkologi, Faunaøkologi og Biodiversitet.
Diskussionerne fra seneste tjenestestedsmøde blev drøftet.
Tiden, der skal bruges til flytning (eller den manglende tid), bekymrer – sammen med
overfyldte arbejdsprogrammer. Vi har derfor en udfordring med at sikre, at der ikke
opstår datahuller, og hvis det ikke kan undgås, at de kommer til at ligge på de mest
hensigtsmæssige tidspunkter.
Vi skal ikke forvente, at beslutningen om flytning ændres. Det er fortsat AU’s hensigt,
at vi skal flytte ind til Aarhus. John opfordrer til, at vi går konstruktivt ind i arbejdet
med indflytning, så vi får de bedst mulige betingelser.
Det er en udfordring, at vi hidtil ikke har kunnet få indblik i, hvilken omkostning der
kommer ved indflytning. Hverken for os, Kalø – eller for Roskilde, som har den samme
udfordring mht. nedlæggelse af pavillonen. Det kunne være godt at få en garanti for, at
det i det mindste ikke fordyrer vores husleje fremadrettet. Vi har på forhånd fået tilsagn
om hjælp til 3 mdr. dobbelthusleje og flyttemand (fra kantsten til kantsten).
Kantineordning i Silkeborg lukker pr. 30. juni i år. Dette sker i forlængelse med, at
Roskildes kantine lukker.
Indflytning kommer til at være fast punkt på AMO-møderne det kommende år (indtil
vi ikke har mere at diskutere under emnet).
4. Corona-situationen
Har man et ønske om at sidde fast på kontoret i en længere periode, så skal man fortsat
give besked til John. Corona-pladserne er nedlagt nu. 50% må komme på arbejde fra
14. juni. Laboranterne på arbejde kunne ikke mærke en markant stigning i antallet af
kolleger omkring sig endnu. Vi kan fra næste uge blive testet her i huset. Else og Ninna
vil være vores koordinatorer. Vi tester mandag og torsdag morgen indtil sommerferien.
Herefter evaluerer vi behovet og fremtidigt set-up. Nogle medarbejdere vil nok ikke
benytte sig af at blive testet i huset, da det oftest passer fint med en tur forbi Sydbyhallerne på vej i felten.
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5. Opfølgning på diverse emner
Igangsat internt kursus, hvor Jeppe Balle underviser i dykkerrelateret førstehjælp for
dykkere og lineførere. Kursus afholdt 1.-2. juni. Annette Bruhn er ved at undersøge, om
vi kan komme under Roskildes registrering. Desuden skal vi have kigget på dragterne,
der benyttes i felten. Risikovurdering skal der også kigges på. Det kan meget vel være
forskellige risikovurderinger afhængig af, om det handler om fjord eller sø. Else snakker med Annette, hvad vi skal gøre.
Fra tidligere:
• Fra arbejdsmiljødrøftelsen. Udarbejdelse af fælles skabelon for Arbejdspladsbrugsanvisningerne, inkl. kemisk APV. Trine er tidligere blevet spurgt, men
vi har ikke hørt nyt. Da Lise har valgt at tage APV som sin hjemmeopgaver,
så passer det med, at hun kan følge op og spørge hos Trine. Opfølgning om
fremdrift af Lise/Marlene på kommende møder.
• Tjek af køkkener/tekøkkener. Vi snakkede om at finde en tovholder tidligere.
Men da vi har været sendt hjem i en lang periode og nu flytter til Aarhus, så
sætter vi denne i bero indtil indflytning.
• Handikapparkeringsplads og døråbner ved vareindleveringen. Handikapparkeringspladsen er mærket op, og der er givet besked til brugeren.
• Rengøringsstandarden i Silkeborg. Også berørt under spotmålingen. Ny rengøringsmedarbejder er ansat, og alt virker fornuftigt p.t..
Lukning af port til gården blev drøftet. Der er eksempler på, at den nu bliver lukket
kl. 14.00. Det er lidt for tidligt? John tjekker lukketiderne.
6. Arbejdsulykker / nærvedulykker
Uheldet med Lithium-batteri i Roskilde blev drøftet. Opladningen gav røgskader i to
kontorer. Man er opmærksomme på det blandt droneførerne og er klar over, hvilke
forholdsregler, der skal tages. Peter Borgen har efterfølgende skrevet ud med ret fin
information om, hvad man skal gøre. Vi vil sætte lidt ekstra orientering om det i BioNews næste gang. Det diskuteredes, om også andre batterier – fx kamerabatterier –
kunne være lige så risikable at oplade uden opsyn. Vi tager det med i informationen,
når vi skriver ud.
Vandskade i Silkeborg: Stadig kuldenedfald i C3.21. John snakker med Zdenek og Elin
og følger op med Lars, hvis der stadig er et problem.
Et andet nærveduheld diskuteredes. Hvis man ved, der skal skiftes en sikring, så tjek
at ingen bruger stinkskabene. Det giver uhensigtsmæssigheder, og medarbejder kan
komme til at indånde giftige dampe, hvis man ikke ved besked. Der er givet instruks i
dette nu, og det er præciseret, men vi bør nok stramme op. John følger op.
7. Supplerende arbejdsmiljøuddannelse
Lise har været på de to første dages kursus. Sidste dag bliver 23. september. ”APV”
bliver hendes hjemmeopgave. Per kommer med på kursus i september.
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8. Eventuelt
Hvem orienterer videre på tjenestestedsmøder? John denne gang. Highlights:
•
•
•
•

Indflytning - update
Corona og selvtests
Kantinelukning
Batterier – oplæg kommer næste gang

Herunder punkter til behandling på næste ordinære AMO-møde, som er planlagt til
afholdelse:
Onsdag den 2. september 2021 kl. 13.00 – 14.30

Til næste møde:
• Fra arbejdsmiljødrøftelsen. Udarbejdelse af fælles skabelon for Arbejdspladsbrugsanvisningerne, inkl. kemisk APV. Opfølgning af Lise/Marlene på kommende møder.
• Lithium-batterier. En præcisering i BioNews i juni af Else.
• APV-handleplaner fra psykisk APV, hhv. om daglig ledelse og krænkende adfærd. John og Else udarbejder oplæg til løsning, som udsendes til næste
møde.
• Dykning i fjorde og arbejde på søer. Kan vi i Silkeborg komme under Roskildes vinger, eller skal vi have vores eget dykkercertifikat? Har vi de rette dragter, så vi kan bevæge os ud under lave temperaturer? Har vi udarbejdet risikovurdering for arbejde på fjord eller sø? Annette Bruhn har indsigt og har diskuteret dette med Jeppe. Opfølgning af Else på kommende møde.
• Lukning af port til gården. Hvordan er lukketiderne? Opfølgning af John på
kommende møde.
• Stadig kuldenedfald i C3.21 efter vandskade? Opfølgning af John på kommende møde.
• Nærveduheld: Det sikres, at man får givet nødvendig besked, når der rengøres,
tømmes, slukkes for diverse installationer. Opfølgning af John på kommende
møde.
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