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Arbejdsmiljøudvalg 
 
Dagsorden til møde i Arbejdsmiljøudvalget 
Torsdag den 29. november 2018 kl. 10.00-12.00 i lokale 500/Kvinten 
 
Til stede: 
Maria Ammitzbøll, Esben W. Elvstrøm, Karsten Aaholm, Rasmus Birk, Frank Fulton, Henrik Sandberg og Dor-
the Friis (ref.).  
 
 

Pkt. Dagsorden/referat 

1.  Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt 5. 
 

2.  Velkommen til nye medlemmer 
Karsten Aaholm blev budt velkommen. 
Henrik Sandberg var her før som bisidder, men da Bodil er trådt ud af 
AMU, er Henrik nu fuldgyldigt medlem. 
 

3.  Revision af årshjul – gennemgang af årets opgaver 
Årshjulet skal ses som vejledende. 
Sidste APV/trivselsmåling var i 2017, så næste gang er i 2020. Det er kun 
for ansatte. 
Til gengæld kommer der en UMV - undervisningsmiljøvurdering - i 2019, 
som er for de studerende.  
Maria orienterede om, hvorfor UMV’en skal ligge i AMU. Den skal også 
omkring Studenterrådene, K-rådet og SU. 
Der vil blive indkaldt til et ekstra møde 18. januar og 1. februar med 
UMV’en på dagsordenen. Den seneste UMV sendes ud med dagsordenen 
til januar-mødet og er desuden tilgængelig på vores hjemmeside. 
APV fra 2014 skal fjernes fra hjemmesiden, så det kun er den seneste ud-
gave som er tilgængelig. 
Vi bruger det samme firma til UMV’en som vi brugte til APV’en, nemlig 
Interresearch. 
Man var enige om, at begyndelsen af marts vil være et godt tidspunkt at 
sende UMV’en ud på. 



 

2 

Pkt. Dagsorden/referat 

Maria laver en tidsplan og sender den ud til januar mødet. 
 
Vi inviterer 2 studenterrepræsentanter med til februar-mødet. 
Claus Olesen taler med studenterrådene, hvem de vil have som repræsen-
tanter.   
 
Vigtigt at vi tager temperaturen på afdelingerne i disse år, hvor der er 
mange besparelser.  
Der kan i den forbindelse være behov for et ad hoc møde. 
 

4.  Kompetenceudvikling af AMU-medlemmer 
AMU-medlemmerne er velkomne til at deltage i Paragraf 9 kursus. 
Der er også mulighed for at få et førstehjælpskursus. 
Der blev gjort opmærksom på, at der er et behov for at få opdateret sit 
førstehjælpskursus, da det er nogen år siden folk var afsted. Førstehjælps-
kurser afholdes geografisk opdelt i henholdsvis Aarhus og Aalborg og en 
fordel at gå sammen med øvrige personalegrupper i ”husene”. 
 

5.  Nedsættelse af et bæredygtighedsudvalg 
Karsten gav udtryk for at han savner en bæredygtighedspolitik på DJM. 
Hvordan vi forholder os til plastic, flyrejser osv. Vi har allerede reduceret 
antallet af rejser, da mange møder nu klares over Skype. 
Karsten kommer med et oplæg til næste møde, hvor vi tager punktet på. 
 

6.  Meddelelser / Til orientering: 
Ingen meddelelser. 
Der blev spurgt til om man kan få skærmbriller betalt af DJM. Vi skal have 
fastlagt kriterierne, da det er lidt uklart, hvem som er berettiget til at få 
skærmbriller. 
 

7.  Evt. 
Ingen punkter til eventuelt. 
 

 
 


