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AARHUS UNIVERSITET 

Ordinært LAMU- og AMG-møde den 4. februar 2021 

kl. 09.15 – 11.00 online møde i Teams 

 

 

 

 

Deltagere: Anne Mette Mørcke (AMM), Anders Hyldig (AH), Sarah Robinson (SR), Julie 

Lykke Facius (JLF), Bente Jønshøj (BJ, referent). 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt med følgende punkt under eventuelt: Offentliggø-

relse af dagsorden og referater fra LAMU. 

 

2. Godkendelse af referat 

Referatet af mødet den 13. januar 2021 blev godkendt. 

 

3. Trivsel på CED 

Forslaget til en spørgeskemabaseret mini-undersøgelse af det psykiske og fysiske 

arbejdsmiljø blev drøftet og om det er aktuelt lige nu, da det mest vil blive corona-

relateret. Det blev besluttet at udskyde undersøgelsen til efteråret sammen med 

flytte-APV-en. Der var enighed om i stedet, at fokusere på konsekvenserne af co-

rona-hjemsendelsen her og nu. Det blev forslået, at AMG inviterer til daglig on-

line morgenkaffe kl. 8.30-8.45. BJ inviterer alle i kalenderen. Derudover blev der 

drøftet tema-møder og om der skal laves en videndeling-kanal i Teams. JLF vil 

spørge Lone Folmer Nielsen om den allerede oprettede videndeling-kanal kan/må 

bruges. Desuden opfordres medarbejderne til at komme med ideer til online soci-

ale initiativer. 

 

4. Tilbagevenden til AU 

LAMU drøftede, hvordan vi kan vende tilbage til AU, når restriktionerne 

bliver ophævet. AMM regner med, at vi nok ikke komme tilbage før efter 

påske og det vil ske med stor afstand i bølger og mindre grupper før fuld 

åbning. Der var enighed om at være fleksibel i forhold til at komme tilbage 

til AU og at de kollegaer, som har behov for at sidde hjemme 2-3 mdr. 

mere imødekommes.  

AMG’en fortsætter med at drøfte en plan om tilbagevending til AU på sit 

møde i uge 9. AH indkalder. 
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5. Kontor-rokade 

LSU har behandlet spørgsmålet om kontor-rokade og besluttede at ligge 

planerne på køl til, vi kan se, hvornår og hvordan vi kan få lov til at vende 

tilbage. Beslutningen vil blive meddelt ud til medarbejderne.  

 

6. Workshops i arbejdsmiljø 

Crecea udbyder løbende kurser i arbejdsmiljø og JLF foreslog evt. at 

LAMU deltager i kurset i maj om psykisk arbejdsmiljø. Der var tilslutning 

til at deltage kollektivt i et tilstedeværelseskursus, men ikke i et online-

kursus. Alternativt til kurset om psykisk arbejdsmiljø var der positiv til-

kendegivelse om enten kurset om stress eller forandringer på arbejdsplad-

sen. De afholdes i efteråret. 

Tages også op på mødet i uge 9. 

 

7. Kommende møder 

Forslaget til møder i 2021 blev godkendt med ændring, at fællesmødet 

med LSU rykkes frem til om formiddagen. BJ tjekker kalenderne og læg-

ger møderne i medlemmernes kalendere. 

 

8. Orientering 

a) Byggeudvalg 

AMM orienterede fra Byggeudvalget. Der er en omorganisering af 

udvalget, idet prodekanerne Lisa (HE) og Per (BSS) samt Troels 

(Digital Understøttelse) er udtrådt. I stedet er Stacey 

(Uddannelsesudvikling og LSU) og Anders H. (Digital Understøttelse 

og LAMU) indtrådt. Der er givet byggetilladelse og renoveringen er 

gået i gang. Hvis Corona-pandemien tillader det vil der blive afholdt et 

medarbejderarrangement den 19. marts. Der forventes et udendørs 

arrangement i små grupper ved byggeriet. Byggeudvalget har nedsat et 

ad.hoc-udvalg, som skal pege på, hvor AV-udstyr skal opsættes, inden 

elektrikerne lægger deres rør. Birthe Tillgaard udarbejder et samlet 

registreringsskema af kontormøbler mv. og på et tidspunkt vil 

sekretariatet komme rundt og tage fotos. Vi skal have vores nuværende 

møbler med i bygning 1911. 

 

9. Eventuelt 

Referater fra LAMU deles på Medarbejderportalen. 
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