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Punkt
1.

Referat

Ansvarlig

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2.

Godkendelse af referat fra mødet den 22. september 2020
Godkendt

3.

ST Bygningsservice
Ove Fjordside orienterede om pakkemodtagelse under Covid-19, se
detaljeret information under punkt 4.
Dorthe B. Jensen fortalte, at der er lavet en ”brugtbørs” på AU hvor man
f.eks. kan lægge brugte møbler m.v. op. Siden er under opbygning, og
ligger hos klimastrategi-gruppen. Dorthe har efterfølgende sendt dette
link til siden:
https://medarbejdere.au.dk/administration/oekonomi/indkoeb/brugtboersen/
Dorthe B. Jensen oplyste, at et problem med bananfluer på gangene på 3.
sal i Forskerparken er afhjulpet ved, at skraldespandene bliver tømt hver
dag. Ove Fjordside henstillede til, at man pakker sit frugt-affald ind, inden
det lægges i skraldespandene. Anni Christensen svarede, at det kan være
et problem for de studerende, som ikke kan forventes at have noget, de
kan pakke deres affald ind i.
Dorthe B. Jensen oplyste, at rengøringspersonalet ikke havde fået besked,
da der blev konstateret Covid-19 i Forskerparken. Det er vigtigt, at
rengøringen får besked, da det er utrygt for personalet. Ulla B. Henriksen
fortalte, at det samme gjorde sig gældende i forbindelse med
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Fjordside
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smittetilfældet i Biokæden. Ove Fjordside følger op.
Anni Christensen spurgte, om ikke alle skal have at vide, når der er
tilfælde af Covid-19 på instituttet. Erik svarede, at han har valgt kun at
informere på de berørte lokationer.
Dorthe B. Jensen gjorde opmærksom på, at der findes en side, hvor AU
viser status over antal smittede på fakultetet. Siden kan ses her:
https://nat.medarbejdere.au.dk/arbejdsmiljoe-ogpersonaleforhold/arbejdsmiljoe/corona/smittestatus-paa-nat/
Ove Fjordside orienterede om det gravearbejde, som der pt. foregår på
området omkring Forskerparken. Gravearbejdet skyldes, at køleringen er
ved at blive ført over til Forskerparken. Pt. forsyner ringen iNANO, Fysik,
Matematik og Biologi. Udvidelse af køleringen er en del af de
energisparende tiltag, som universitetet gennemfører.
4.

Covid-19
Erik Ø. Jensen bad om at få et ekstra punkt på dagsordenen og
orienterede om den aktuelle Covid-19 situation.
I forbindelse med de nyeste restriktioner er gruppelederne blevet bedt
om at reducere aktiviteten på instituttet til omkring 25% - foreløbig indtil
4. januar. Gruppelederne har meldt ind til Erik, hvordan de vil efterleve
dette.
Den største udfordring lige nu er modtagelse af pakker, da dørene på
universitetet igen er blevet låst. ST Byg modtager pakker i tidsrummet 814, og der er hængt sedler med kontaktinformation på dørene i både
Forskerparken og Biokæden.
De fleste laboranter er på arbejde og udfører de fleste af deres opgaver.
Ulla B. Henriksen spurgte, om der udleveres masker fra instituttet. Ved
arbejde i kølerum er det eksempelvis mere hensigtsmæssigt at bruge
maske end visir. Erik Ø. Jensen svarede, at der som udgangspunkt skal
bruges visirer, men at der stilles masker til rådighed til specielle
funktioner.
Dorthe B. Jensen spurgte til informering i forbindelse med smittetilfælde
på MBG. Informationen i forbindelse med det smittetilfælde, der var i
Forskerparken kom lidt sent ud, og det bekymrede nogle af brugerne af
det laboratorium, hvor den smittede havde arbejdet.
Erik Ø. Jensen beklagede, at der havde været en forsinket udmelding,
men at der var foretaget rengøring / desinficering efter forskrifterne. Erik
tilføjede, at man ved det første tilfælde var meget forsigtige og sendte en
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hel gang hjem. Ved evt. kommende tilfælde på MBG, vil man kun sende
personer hjem, der har arbejdet tæt sammen med den smittede.
Anna Marie Nielsen fortalte, at sidste gang dørene var aflåst, kørte
kureren meget hurtigt igen, og det medførte, at der skulle hentes pakker
rundt omkring i byen i pakkebokse og andre udleveringssteder. Det er
vigtigt, at der er en hurtigere respons, når kureren ringer på de oplyste
nummer. Ove Fjordside svarede, at der er folk fra ST Byg i bygningerne.
De udfører også andre opgaver, så der kan gå lidt tid, inden de når frem
til døren.
Magdalena Pyrz gjorde opmærksom på, at der også har været et tilfælde
af Covid-19 hos en studerende på et Geoscience kursus afholdt af den del
af Geoscience, som deler bygning med Mol-X-Lab. Der blev reageret
meget hurtigt, passende rengøring igangsat og alle i bygningen blev
informeret.
5.

Opvarmning til 21 grader i AU’s bygninger v/ Erik Østergaard Jensen
Erik orienterede om, at det er besluttet at temperaturen skal sænkes til
21 grader på hele universitetet. Det har allerede været implementeret et
stykke tid i MBG. Regulering af temperaturen har to formål, nemlig at
spare penge og at nedsætte CO2 udledningen.
Der kan være specielle forhold, der gør at temperaturen skal sættes op i
nogle rum. Man kan henvende sig ST-byg, hvis der skal ændres i
temperaturen.
Anni Christensen fortalte, at der sidste år var meget koldt på nogle
kontorer og at der blev skruet op for varmen. Anni spurgte, om det gøres
igen, hvis der ikke er varmt nok på kontoret. Ove Fjordside svarede at
man skal henvende sig til den ST-byg medarbejder, som arbejder i
bygningen.

6.

Siden sidst, inkl. nyt fra FAMU
Dorthe B. Jensen orienterede fra FAMU møde: Der skal gennemføres en
form for APV pga. situationen med meget hjemmearbejde. Erik Ø. Jensen
svarede, at det er planlagt at afholde et fællesmøde mellem LSU og LAMU
i starten af det nye år, hvor vi drøfter, hvordan en APV bedst kan
gennemføres.
Dorthe tilføjede, at materialet hovedsagligt omhandler kontorarbejde og
henstiller til, at laboranterne skal overveje, om der er nogle ting, som er
væsentligt ændrede i deres arbejde, som skal behandles i forbindelse
med mødet. Birgitte Larsen sørger for at indkalde til fællesmødet.

Birgitte
Larsen
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På FAMU mødet var der opsamling på temadagen om ”Krænkende
adfærd og arbejdspladskultur”. Der var generelt stor ros til dagen. Der er
efterfølgende sendt en mail ud med links til en side, hvor man kan finde
slideshows og links til indlæggene: Materialer fra temaformiddag (au.dk)
Der har været årlig arbejdsmiljødrøftelse i FAMU. Fokuspunkter for næste
år vil være Kemisk APV og arbejdspladskultur / krænkende adfærd.
Dorthe B. Jensen fortalte, at hun har deltaget i et Crecea webinar om
kemisk risikovurdering. Seminaret bekræftede, at de tiltag, vi har sat i
gang, er det rigtige. Dorthe har efterfølgende opdateret vores skema i
vores protokoller, ved at tilføje faresymboler og ikoner for
sikkerhedsudstyr. Skemaet er vedhæftet referatet.
Niels Sandal fortalte, at han og Dorthe B. Jensen skulle have været til
møde på fakultetet i forbindelse med Kemisk APV. Han har endnu ikke
hørt fra fakultetet. Dorthe svarede, at vores materiale er sendt til Jørgen
Brøchner, men at hun heller ikke har hørt noget. Det blev heller ikke
drøftet på mødet i FAMU. Dorthe rykker Jørgen Brøchner.
7.

Meddelelser
Dorthe C. Riishøj fortalte, at der er kommet en afgørelse fra
arbejdstilsynet efter tilsynet i Biokæden. Vi har fået en henstilling, da
flere af vores stole og rulleborde er beskadigede, så de ikke kan rengøres
tilfredsstillende. Der er huller og revner i stolebetræk, og overfladen på
flere rulleborde mangler lakering. Strålehygiejnisk institut har givet os en
lignende henstilling.
Erik kontakter Bent Lorenzen i forhold til laboratorieinventar og flytning
til Universitetsbyen.

8.

Ulykker og nærved ulykker
n/a

9.

Dorthe B.
Jensen

Årlig arbejdsmiljødrøftelse
Den årlige arbejdsmiljødrøftelse blev gennemført, se udfyldt skema
(vedhæftet referatet).
Uddybende kommentarere fra arbejdsmiljødrøftelsen:

Erik Ø.
Jensen
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I forbindelse med de skrappere krav til arbejde med isotoper i Type C
laboratorier bad Erik Ø. Jensen Niels Sandal om at undersøge, om det er
muligt at udføre udtag fra nogle P-32 stamopløsninger i Forskerparkens
type B isotoplaboratorium og herefter transportere de udtagne mængder
til Biokæden.
I forbindelse med drøftelsen foreslog Anni Christensen, at der bliver
oprettet en portal / en virtuel hylde på vores hjemmeside, hvor vi kan
forsøge at afsætte kemikalier, som ikke længere anvendes, til andre
brugere. Anni kontakter Lisbeth Heilesen for at få oprettet en sådan
portal.
Dorthe B. Jensen foreslog, at gøre kemikalierne søgbare på CAS numre,
da det gør det nemmere at søge dem frem.
Henrik H. Kolmos mindede om, at man bruger reolen til kasseret
apparatur, som frit kan afhentes. Der er generelt stor afsætning på de
effekter, som sættes til afhentning. Der skal laves en reol i både i
Forskerparken og Biokæden.
10.

Radioaktive Isotoper, herunder tilsyn fra Sundhedsstyrelsen,
Strålehygiejne (SIS) og status på ansøgning om dispensation for
opbevaring af radioaktivt affald / v. Niels Sandal
Niels Sandal fortalte, at der er ansat en studenterprogrammør til at
opdatere isotopdatabasen. Programmøren har allerede løst problemet
med at opsætte databasen til at anvende AU adgangskoder.
Der har været tilsyn fra Sundhedsstyrelsen, Strålehygiejne i Biokæden.
Det største problem er slidte stole og borde. Der var også nogle
køllehaner som skulle skiftes. Der er ikke gennemført tilsyn i
Forskerparken endnu pga. sygdom. Tilsynet forventes gennemført i
starten af det nye år.
I forbindelse med tilsynet blev instituttets Monitors til detektion af
radioaktivitet kalibreret.
Der er kommet endelig afslag på ansøgning om dispensation til
opbevaring af I-125 affald i stålrør i mere end et år. Det betyder, at
rørene efter et år skal afhængig af tilbageværende mængde radioaktivitet
sendes til enten dekommissionering på Risø eller som affald til Nyborg.
Niels vil forsøge at få lagt isotopaffald ind i den nye isotopdatabase.
Niels Sandal gjorde opmærksom på, at fryseren til Type B isotoper er
meget fyldt. Der er en del, som ikke skal bruges længere, det skal derfor
sendes til Dansk Dekommisionering.

Niels
Sandal

Anni
Christensen
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Anni Christensen oplyste, at hun har flere gamle monitorer stående, som
hun ikke ved om fungerer. Kan de sættes på hylden eller skal det testes
først. Niels foreslår at tilbyde Gammatesteren til Mælkegruppen, som kan
undersøge, om den stadig fungerer.
Anna Marie Nielsen spurgte, om vi kan slette radioaktivitet fra
gennemgangen med nye medarbejdere, da ingen ved, om de kommer til
at arbejde med radioaktivitet.
Erik Ø. Jensen svarede, at det er godt, at alle får at vide, at der arbejdes
med radioaktivitet på instituttet. Hvis man senere kommer til at arbejde
med radioaktivitet, skal man have en grundig gennemgang.
Niels Sandal gjorde opmærksom på, at kravene til dokumentation af
instruktion i arbejde med isotoper er blevet skærpet væsentligt med de
nye regler. Der skal føres lister med hvem og hvornår, der er blevet
instrueret og af hvem. Hvis arbejdet ændrer sig med nye typer forsøg og
evt. nye isotoper, skal der instrueres igen.
Magdalena Pyrz fortalte, at der også er en kort introduktion til
isotoparbejde på kurset i Laboratorieadfærd, hvor de studerende får at
vide, at de skal tale med Tinna Stevnsner eller Niels Sandal, hvis de skal
arbejde med materialerne.
Magdalena oplyste, at der i forbindelse med tilsyn i Biokæden blev
konstateret skader på gulvet i kælderen ved Mol-x-lab. Skaderne er
efterfølgende blevet udbedret.
11.

Grønnere laboratorier / v. Claudia Scheffler og Maria Vinter
Claudia orienterede om mulighed for afholdelse af en Workshop om
grønnere laboratorier, som afholdes af Nikoline Borgermann. Nikoline
rådgiver omkring grønnere adfærd i forbindelse med laboratoriearbejde.
I forbindelse med workshoppen kan nogle af punkterne være f.eks.
sænkning af temperaturer og affaldssortering. Et vigtigt punkt er
udledning af CO2 fra laboratorier, herunder hvilke apparater udleder
mest CO2, og hvordan kan vi begrænse brugen. Laboratorier udleder på
verdensplan store mængder CO2. Nikoline vil hjælpe med at lave en
skabelon / en håndbog, som vi kan bruge, og der vil være stort fokus på
formidling af de nye tiltag. Der vil blive lagt vægt på kultur- og
adfærdsændringer og de gode argumenter. F.eks. kan man lave
konkurrencer ved opstart af tiltag for at få medarbejderne til at komme i
gang. Nikoline mener, at det er godt at lave forandringer i forbindelse
med en flytning, da det er et naturligt tidspunkt at lave
adfærdsændringer. Der er mulighed for at komme med ønsker til emner.
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Ud over workshoppen fortalte Claudia Scheffler, at der er sat tiltag
omkring affaldssortering i gang i Forskerparken. Biokæden vil gerne koble
sig på nogle af de løsninger, som er lavet i Forskerparken. Maria Vinther
har været til møde med Stena recycling for at høre, hvordan vi kan lave
bedre affaldshåndtering, og hvordan de kan hjælpe os.
Anni Christensen nævnte, at det vil være godt at få ensrettet typen af
containere til affald, så de er ens for hele AU. Det vil gøre det meget
nemmere at sortere affald.
Maria Vinther fortalte, at Henrik H. Kolmos står for plastikhåndtering i
Forskerparken. Der skal diskuteres affaldssortering i forbindelse med
flytning til Universitetsbyen. Maria fortalte, at der allerede er folk i
Universitetsbyen, som arbejder med affaldssortering og foreslår, at vi
tager fat i dem omkring en fælles løsning, så vi kan udnytte
”stordriftsfordelene”. Maria tager kontakt til dem.

Maria
Vinther

Magdalena Pyrz tilføjede til Claudias præsentation af den grønne
workshop, at det er vigtigt, at workshoppen er meningsfuld for
laboranter. Magdalena har derfor tidligere aftalt med Nikoline, at der
udpeges to personer fra LAMU, som kommer med input / ønsker til
workshoppen. Derfor har Maria Vinther og Claudia Scheffler haft dialog
med Nikoline omkring programmet til workshoppen.
Dorthe B. Jensen foreslog, at der nedsættes en arbejdsgruppe til
håndtering af affald. Det er vigtigt at inddrage AU i beslutningerne, da det
er dem, der står for betaling af affaldshåndtering.
Det blev vedtaget at nedsætte et underudvalg til arbejdet med grønnere
laboratorier, som skal tage sig af løsninger omkring affaldssortering.
Claudia Scheffler, Maria Vinther, Anna Marie Nielsen og Henrik H. Kolmos
meldte sig til at være med i underudvalget.
Erik Ø. Jensen spurgte, hvem der skal være deltagere i workshoppen.
Magdalena Pyrz svarede, at det skal være LAMU. Erik beder om en pris på Magdalena
workshoppen inden vi sætter den i gang.
Pyrz
Erik Ø. Jensen påpegede, at eventuelle tiltag omkring affaldssortering i
Biokæden skal være fornuftige. Der er kun et år til vi flytter, derfor skal
det kun være tiltag, som ligger inden for rimelige økonomiske rammer,
der skal gennemføres. Claudia Scheffler og Maria Vinther finder ud af,
hvad der nemt og billigt kan implementeres indtil vi flytter. Det skal give
størst muligt mening.
Dorthe C. Riishøj, fortalte at hun og Claudia allerede har diskuteret et par
ting, som nemt kan rulles ud.

Claudia
Scheffler &
Maria
Vinther

INSTITUT FOR MOLEKYLÆR BIOLOGI OG GENETIK
FACULTY OF NATURAL SCIENCES
AARHUS UNIVERSITET

Anna Marie Nielsen fortalte, at hun og Henrik kommer med udspil til nye
tiltag i Forskerparken også. Erik Ø. Jensen svarede, at man også i
Forskerparken skal være opmærksom på, hvad der er fornuftigt at
implementere, inden vi flytter til Universitetsbyen. Husk også at inddrage
ingeniørerne i nye tiltag i Forskerparken.
Claudia Scheffler påpegede, at det kan være godt med en langsom
tilvænning, så det ikke bliver kæmpe omvæltning, når vi flytter til bygning
10.
12.

Valg til LAMU
Anna Marie Nielsen oplyste, at hun er tovholder i forbindelse med valget.
AU HR, Team Arbejdsmiljø har sendt en mail med datoer og tidsfrister,
mailen er tidligere sendt til LAMU.
Dorthe C. Riishøj pointerede, at man kun er valgt indtil vi flytter til
universitetsbyen. Efter flytningen vil der være et ekstraordinært valg. AU
HR, Team Arbejdsmiljø er orienteret om dette.
Der var en diskussion om, hvordan man bærer sig ad, hvis man ønsker at
stille op.
Efterfølgende er der sendt en nyhedsmail ud til alle medarbejdere på AU
(Nyhedsbrev 37/2020), hvor der er oplysninger om, hvordan man
opstiller til LAMU, og hvor man kan finde et link til opstillingsblanketten.
Siden findes her: Læs her, hvordan du stiller op

13.

Nye tiltag
Anna Marie Nielsen fortalte, at der har været besøg fra Stena recycling,
som har gennemgået affaldsfraktioner med os. Noget affald får vi penge
for og noget betaler vi for. Alternativet til affaldssortering er at lægge alt i
restaffald, som vi også betaler for. Vi har valgt at sortere følgende typer
plast: PP, som vi får penge for, PE plast, PET (celleflasker mv.), som vi
betaler 1 kr. per kilo for (restaffald koster 70 øre, men AU vil være
bæredygtigt, og derfor har vi valgt at genbruge) blød plast, som vi får
penge for og flamingo, som vi også får penge for.
Der er lavet en sorteringsstation i kælderen i Forskerparken. Henrik og
Anna Marie vil gerne instruere i hvordan affaldet sorteres korrekt.
Anni Christensen foreslog, at det skal rulles ud i forskellige labs med
instruktioner om, hvordan man sorterer. Gerne med en container til
indsamling og billeder.
Anna Marie fortalte, at man i hendes gruppe sorterer tipsbokse fra, og så
er der en sæk til hhv. hård og blød plastik. Når sækkene er fulde, er der
en person, der går i kælderen og sorterer affaldet i de rigtige fraktioner.
Henrik H. Kolmos pointerede, at det er vigtigt, at man er god til at sortere
i laboratoriet, så der ikke er en masse, der skal kasseres, når man
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efterfølgende sorterer i kælderen.
Erik Ø. Jensen vender det med gruppelederne. Henrik og Anna Marie
sender information til Erik om, hvad der sorteres, og hvordan det kan
rulles ud.
Hanne Ø. Larsen formidler informationen til ENG.
Birgitte Larsen tilbød at oprette tilmelding til introduktion i Conference
manager, hvor man kan tilmelde sig en demonstration af
sorteringsrummet i kælderen.
Dorthe B. Jensen fortalte, at der er krav om, at kuverter til forsendelse af
biologiske prøver og GMO materiale skal være UN mærket.
Der er indkøbt UN3373 kuverter og UN3245 labels til forsendelse af
biologisk og GMO materiale. Maria Vinther gjorde opmærksom på, at
kuverterne ligger i pakkerummet i Forskerparken. Erik Ø. Jensen bad
Dorthe om at sende information ud til resten af instituttet.

Henrik
Kolmos &
Anna Marie
Nielsen
Hanne Ø.
Larsen

Dorthe B.
Jensen

Anna Marie Nielsen fortalte, at giftrummet er flyttet til lokale 3131.2.22,
og Astrid har flyttet det hele i Kiros. Niels Sandal oplyste, at der er bestilt
en Sporgasanalyse af stinkskabet. Sporgasanalysen er efterfølgende
gennemført, og stinkskabet fungerer tilfredsstillende.
Anni Christensen gjorde opmærksom på, at der er usikkerhed omkring
hvordan man laver egenkontrol af stinkskabe. Niels Sandal svarede, at der
skal laves standardiserede højder for, hvor i skabene, der skal laves
målinger. Niels laver en vejledning, så målingerne udføres ens af alle.
14.

Næste møde
Birgitte Larsen finder en dato i starten af marts.

15.

Niels
Sandal

Birgitte
Larsen

Eventuelt
Dorthe C. Riishøj gjorde opmærksom på, at hun i løbet af mødet har fået
en mail fra DHL om, at de ikke kunne aflevere en pakke pga. aflåste døre.
Dorthe videresender mailen til Erik, som følger op med ST byg.

Erik Ø.
Jensen

Anna Marie Nielsen har talt med Christina fra rengøringen omkring
afspritning i forbindelse med Covid-19. Rengøringspersonalet har ikke
fået ekstra tid til afspritning, det går ud over de normale arbejdsopgaver.
Birgitte Larsen sørger for, at give besked til Ove Fjordside.

Ove
Fjordside

Niels Sandal fortalte, at han har talt med Science museerne om de ting, vi
planlægger at skille os af med i forbindelse med flytningen. Museet
kunne godt være interesseret i nogle af effekterne, og Niels tilbød at

Niels
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samle tingene sammen og give dem videre. Erik Ø. Jensen foreslog, at der
måske også kunne være nogle gymnasier, der er kunne være
interesserede i nogle af tingene.

Mødet sluttede 11.45

Sandal

AARHUS UNIVERSITET – ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE
Målet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne skal tilrettelægge det kommende
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plan for, hvordan de i det kommende år vil samarbejde for at sikre et godt arbejdsmiljø. Drøftelsen er lovpligtig. Læs mere på
www.at.dk
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Status på det forudgående års arbejdsmiljøsamarbejde [2020]
Status og oversigt for hvordan der er blevet arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet:
 Der er gennemført oprydning i isotopaffald
 Opdatering af isotopdatabase er påbegyndt
 Arbejdet med implementering af nye regler omkring isotoper er påbegyndt
 Arbejde med Kemisk APV er sat i gang
 Etablering af giftafvejningsrum
 Arbejde med Affaldshåndtering og sortering er startet op, og der er anskaffet en flamingopresser
 Der er brugt meget tid på at håndtere Covid-19
Status på evakueringsøvelser (bygning og dato)


På grund af Covid-19 blev det besluttet ikke at afholde øvelserne i 2020. Dette blev besluttet for at undgå
at samle mange medarbejdere tæt i klynger under evakuering.

Mål for det kommende års fokusområder, indsatsområder og specifikke arbejdsmiljøopgaver
Prioriteringsrækkefølge:
 Det grønne miljø
 Fremtidigt Arbejdsmiljø i byg 10 – fysisk og psykisk
 Arbejdsmiljøorganisation efter flytning
 Fortsættelse af arbejdet med kemisk APV
 Fortsættelse af arbejdet med isotoper, herunder godkendelse af lokaler i Universitetsbyen
 Krænkede adfærd og arbejdspladskultur – i samarbejde med LSU
 Oprydning i gamle kemikalier, planlægning af flytning af giftige kemikalier til Universitetsbyen og
bortskaffelse af gamle kemikalier.
Påkrævede aktiviteter for at opnå mål (tiltag og initiativer)


I forbindelse med arbejde med radioaktive stoffer, skal der indhentes oplysninger fra fakultetet og
eksterne samarbejdspartnere om hvordan, arbejdet bedst kan udføres.
De nye og skrappere regler betyder, at der er krav om at anvende produkter med mindre radioaktivitet i
Biokæden, da der ikke findes et type B isotoplaboratorium. Stoffer med mindre radioaktivitet er 6 gange










dyrere end de produkter, vi normalt køber. Problemet er midlertidigt, da der i bygning 10
(Universitetsbyen) vil blive etableret et type B isotoplaboratorium.
Opstart af arbejdet med at få godkendt de nye laboratorier i bygning 10, Universitetsbyen.
Der skal tages kontakt til Sikkerhedsrådgiver for Farligt Gods, Cathrin Guldager Sørensen for vejledning i
forbindelse med oprydning i kemikalier.
Fastlæggelse af hvordan LAMU skal organiseres, når vi flytter til bygning 10. Herunder skal det afklares,
om de nye arbejdsmiljøgrupper bliver mindre eller større, og om det giver det problemer i forhold til de
nye rum. Arbejdet skal påbegyndes efter sommerferien 2021.
Kemisk APV; Opdatering af protokoller.
Afholdelse af workshop for AMR vedr. Grønnere laboratorier.
Etablering af portal for kemikalier, som ikke længere anvendes.
Instruktion i affaldssortering og opstart af sortering

Samarbejde vedr. ovenstående mål (organisering/samarbejde/hvem skal involveres/mødefrekvens)




I forbindelse med isotoparbejdet nedsættes en arbejdsgruppe på instituttet, som samarbejder med AU’s
arbejdsmiljøorganisation.
Samarbejde med fakultetet og eksterne partnere i forbindelse med affaldshåndtering.
Oprydning kemikalier; der etableres et samarbejde med Cathrin Guldager Sørensen om håndtering af
kemikalierne. Målet er, at vi i efteråret 2021 kun skal have de kemikalier på lager, som skal flyttes med til
Universitetsbyen.

Plan for kompetenceudvikling (behov for uddannelse/kurser/anden kompetenceudvikling)




Workshop om grønnere laboratorier
Informationssøgning udefra
Universiteternes arbejdsmiljøkonference. Der vil blive afholdt en virtuel udgave i 2021. Undersøg, om det
giver mulighed for, at flere kan være med. Efter konferencen er det vigtigt at dele vigtig information og
gode ideer fra indlæggene

Økonomi og andre ressourcebehov til at opfylde strategiens mål




Dato:

Der skal afholdes udgifter i forbindelse med kurser i førstehjælp for ansatte
Udgift til Workshop om grønnere laboratorier
Der kan komme udgifter til nyt udstyr i forbindelse med affaldssortering.
Opdaterede sikkerhedsforskrifter, både print og på nettet.
Dato:

Arbejdsgiverrepræsentant
(Formand)

Medarbejderrepræsentant
(Næstformand)

