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Arbejdsmiljøudvalg 
 
Dagsorden til møde i Arbejdsmiljøudvalget 
Onsdag den 15. maj 2019 kl. 12.30-14.30 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 

1.  Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 
 

2.  Gennemgang af UMV’en 
Maria orienterede. Besvarelserne er rundsendt uden de studerendes kommentarer, da der er 
kommenteret på navngivne undervisere. 
 
Generelt har vores hjemmesiden fået rigtigt mange negative kommentarer. Heldigvis er vi gang 
med at få lavet en ny hjemmeside, som bliver lanceret efter sommerferien. 
 
Den laveste score er på ”inspirerende omgivelser” – som dog er bedre end sidste år, men der er 
også blevet gjort en målrettet indsats på området i Aalborg. 
 
Aalborg: 
Svarprocenten er tæt på 50, hvilket er højt for en uddannelsesinstitution. 
 

 Adgang til relevant information – øget tilfredshed. 

 Sociale studiemiljø – meget tilfredse – det var de også sidst. 

 Mobning – ligger meget lavt – 2% har svaret ja. 2% har ikke ønsket at svare. 

 Seksuel chikane – ingen har svaret, at de har været udsat for seksuel chikane.  

 Fysiske rammer – øget tilfredshed 

 Fysiske rammer – få problemer med træk, lugt, rod og rengøring. 

 Generel bedømmelse – faldet en lille smule. 
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Pkt. Dagsorden 

 
Aarhus 
155 besvarelser. 
 

 Generelt tilfredshed med omgivelser, men de er ikke inspirerende. 

 Adgang til relevant information – øget tilfredshed 

 Sociale studiemiljø – øget tilfredshed 

 Stor ros til udlånsdepotet. 

 Omgangstonen – generelt god, men der er kommentarer fra nogen studerende som 
mener tonen ikke altid er god især blandt de studerende imellem 

 Mobning – hyppigheden er forsvundet. Ligger meget lavt gælder både medstuderende 
og øvrige ansatte 

 Seksuel chikane – der er et par stykker som har været udsat for seksuel chikane. Vil 
blive drøftet i rektoratet og med studielederne m.fl. udmøntes i et handlingspapir. 

 Fysiske rammer – generel øget tilfredshed. De studerende er meget glade for de hygge-
lige miljøer i biblioteket. 

 Fysiske miljø – færre har problemer med træk 

 Fysiske miljø – temperaturstyringen er der problemer med 

 Generelle vurdering – ligger konstant sammenlignet med sidste undersøgelse 
 

3.  Meddelelser / Til orientering: 
Ingen meddelelser. 
 

4.  Evt. 
Bæredygtighed  
Karsten omdelte bilag og orienterede kort. Har fundet en vision fra Københavns Universitet for 
2020. Lavet i 2008. Overveje hvilke tiltag vi skal foretage os – vi har allerede droppet plastbægre 
til eksamen/optag samt har skiftet til en anden type vandflaske.  
Bæredygtighed skal på som hovedpunkt på næste AMU-dagsorden. 
 

 
 


