Indledning til Arbejdsmiljøarbejdet på BI:
Hvert forår laves et nyt årshjul/GANTT diagram for AMG gruppens arbejde på BI. Her udvælges fokus punkter for det kommende år. Det
efterstræbes at særlige risikoområder (ergonomi, byggesager, fysiske- og psykiske forhold samt kemi og biologi m.m.) indgår i
fokuspunkterne. AMG gruppen anvender forskellige metoder, til indsamling af data fra medarbejderne, under arbejdet med de
forskellige punkter. Eksempelvis fælles- og gruppemøder, interviews, spørgeskema og temadage. Information fra AMG gruppen gives
fortrinsvist på de ugentlige institutmøder. Generelle ting samt handlingsplanen lægges på instituttets hjemmeside. Handlingsplanen
gennemgås og opdateres på AMG møderne (ca. hver 2. måned).

Handlingsplan (Løbende APV) på Biologisk Institut i 2015, version 4.
Mærkning: rød= opgave der venter; lilla: opgave er i gang; grøn: opgave er færdig
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Der afholdes rundering efter hvert AMG møde.
Tilbagemelding gennemgås på efterfølgende AMG møde.
140115: OU41
230315: NordCee lab.
200515: Miljøstress.
140115: ingen skader.
230315: Hændelse med gasflaske i Frank Bo lab. MH
kontakter 8888.
200515: ingen skader.
140115: Der rykkes for dør og udsug til opvasken.
140115: Pladsproblemer i det store lydkontor skal afhjælpes

med en anden type borde.
230315: Bordene udskiftet i lydkontor.
200515: Fortsat er AMG repræsenteret i byggegrupper.
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041214: overvejelser omkring oplæg til stresshåndtering.
140115: Møde med Annemarie Surlykke.
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230315: ny version af kemibrug under udarbejdelse.

X

041214: Endelig version af beredskabsplan afleveret til
Merete Habermann
140115: Kort afventes fortsat fra Henrik M.S.
230315: kort er modtaget.
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200515: program med mindfulness til temadag.
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X

200515: AMG med i planlægningen af renoverede
akvarierum.

