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Arbejdsmiljøudvalg 

Referat af møde i Arbejdsmiljøudvalget 

Fredag den 13. september 2019 kl. 9.00-11.00 i lokale 500/Kvinten 

Til stede: 
Maria Ammitzbøll, Esben W. Elvstrøm, Karsten Aaholm, Rasmus Birk og 
Dorthe Friis (ref.) 

Afbud fra:  
Frank Fulton og Henrik Sandberg 

 

Pkt. Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendt uden bemærkninger. 

2. Igangsætning af APV – drøftelse af tidsplan og proces 

APV’en blev grundigt gennemgået for 3 år siden. Der var efterfølgende positiv 
feedback på undersøgelsen både mht. længde og spørgsmål. 

På AMU-mødet den 8/11 går vi spørgsmålene igennem og finjusterer. 

APV’en bliver sendt ud i marts. Feedback inden sommerferien. 

Der blev spurgt til, om det kunne være relevant at inddrage andre i revisionen af 
spørgeskemaet. Den skal omkring Samarbejdsudvalget, og det kunne også være 
en god ide, at få det nye udvalg for Mangfoldighed og Ligestilling til at kigge på 
APV’en. 

Det blev besluttet at inddrage udvalget for Mangfoldighed og Ligestilling efter 
november mødet. 

AMU overvejer til næste møde om der skal spørgsmål med om bæredygtighed i 
APV’en. 
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3. Bæredygtighed- hvad kan vi gøre og hvordan 

Karsten orienterede. Har tidligere sendt mail med links til relevante hjemmesider 
f.eks. klimakompasset.dk som er en tjekliste til kontorer m.m. 

Det blev debatteret, hvad der kunne være en god proces for at afdække 
mulighederne på området. Vigtigt at vi får samlet inputs først, så vi ikke bare 
laver en hensigtserklæring. Det skal med i planen, hvornår de studerende skal 
inddrages. 

Det blev besluttet at emnet kommer på det kommende TAP-møde i oktober og 
Esben tager det med til dialogmøde med Musikkens Hus. Karsten sender en mail 
rundt til underviserne. Det er særligt på det elektroniske og rytmiske område, der 
kan arbejdes med strømforbrug (sluk gear, når det ikke er i brug, skifte til mere 
miljøvenlige/strømbesparende gear, når man alligevel skal skifte ud…) 

Maria orienterede om, at der i det netop overståede kantineudbud bl.a. var krav 
om bæredygtighed, madspil og økologi. 

Vi kan også kigge på vores transportpolitik (tjenesterejser) og måske inspirere 
medarbejderne til grønnere transport til og fra arbejde. 

4. Meddelelser/til orientering 

Ingen meddelelser 

5. Evt. 

Maria fortalte, at vores nye hjemmeside går i luften i uge 38. 

 


