
Referat AMG-møde den 7. april 2019 

 

Tilstede: Marianne Holmer(MH), Mogens Flindt(MF), Sonja Jacobsen(SJ), Katrine Clement Kirkegaard(KCK). 

 

 

1. Godkendelse af referat fra sidst: 
Referatet fra sidst blev godkendt. 
KCK tilføjer fremover liste over runderinger, til referatet. 

 

2. Arbejdsulykker/tilløb/Sygefravær: 
En medarbejder er blevet bidt af en sæl. 

 

3. Beredskabsplan: 
Vi snakkede om muligheden for at holde en ny beredskabsøvelse, nu den sidste blev aflyst. 
MH orienterede om de nye opfordringer til at gå ambulance/beredskab i møde på 
Fioniavej, samt at bede Teknisk Service om, at gå dem i møde på Campusvej ved 
alarmering. Det anbefales desuden at man bruger 112-appen. Orienteringen er også sendt 
ud på mail. 
Det blev besluttet at vente med, at snakke beredskabsøvelse til næste møde.     

 

4. APV – fysisk – tilbagemelding fra fakultetsmøde: 
De fælles fokuspunkter fra den fysiske APV på fakultetet, bliver de dårlige/mangelfulde 
toiletforhold samt problemerne med undervisningslokalerne. Vedr. toiletforholdene, skal 
der skal laves en lokal survey på de enkelte institutter som belyser udfordringerne. 
Herefter bliver det samlet for hele fakultetet taget videre til Teknisk Service. Problemerne 
med undervisningslokalerne skal også løses lokalt på institutterne.  

 

5. APV – psykisk: 
På sidste VIP-møde, lavede de en øvelse omkring fordeling af arbejdsopgaver, som et 
forsøg på at medvirke til mindre stress. Her diskuterede man, i små grupper, 
arbejdsfordeling. Det er planen at alle grupper skal arbejde med psykisk arbejdsmiljø på 
deres GRUS. 

 

 

 



6. Obligatorisk affaldskursus: 
Rikke, Birthe, Carina og Niels har været afsted. 
De gamle ADR-anvisninger på BI’s hjemmeside skal fjernes, da der er kommet nogle nye 
overordnede for hele SDU.  

 

7. Stress 
Tages op på næste møde, efter arbejdsmiljømødet omkring de 5 bevægelser (mødeindkaldelse er 
udsendt) 
 

8. AEU - opsamling: 
En god konference med mange gode og brugbare oplæg. KCK snakker med BMB og Tek. om evt. 
samarbejde/erfaringsudveksling vedr. e-læringsværktøjer. 

 

9. Eventuelt: 
Årets staff-day skal i år holdes på Gyldensteen. Cintia og MF er værter. Der blev snakket om hvad 
programmet for dagen skal indeholde. KCK, MF og Cintia snakker sammen – det blev foreslået, at 
der laves oplæg på VIP og TAP-niveau omkring hvad der foregår på Gyldensteen.   

   

10. Rundering af kontorer: 
KCK snakker med BFH omkring rundering af de kontorer der mangler. 
 

Kommende runderinger: 
Nordcee lab. 
Tox/Fys lab. 
Øko lab. 
Værksted 
Lyd- og adfærd-lab. 
Akvarierum  
Fællesarealer 

       Kontorer 
 


