
Referat af AMG-møde den 20. oktober 
2020 
 

Til stede: Gary Banta (GB), Alexander Treusch (AT), Katrine Clement Kirkegaard (KCK), Bente F. 
Holbech (BFH), Dina Holmgaard (DH) og Sonja Jacobsen (SJ) 
 

1. Godkendelse af referat fra sidst: 
Referat blev godkendt. 
 

2. Arbejdsulykker/tilløb/sygefravær: 
Noget sygefravær formodentlig pga. psykisk arbejdsmiljø er værd at bemærke. BHF 
undersøger mulige resurser for at kunne arbejde med og forebygge psykisk 
arbejdsmiljøproblemer. 
 

3. Repræsentationsområde for valg: 
BFH sender en forespørgsel til Hovedarbejdsmiljøudvalget om opdeling af gruppen ØKO/FYS, 
værksted, service og sekretariatet i to grupper. 
 
AMG-repræsentanterne opfordrer grupperne til at stille med kandidater til det kommende valg, 
hvor VIP og TAP er repræsenteret ligeligt.  
 

4. Corona og værnemidler (især med fokus på undervisning): 
GB opfordrer til, at grupperne følger de seneste faktuelle oplysninger på SDUnet angående 
forholdsregler under Corona. Opdateringer kommer jævnligt. 
 
Studerende og undervisere tilbydes masker i undervisningssituationer, hvor en afstand på 1 m 
ikke kan overholdes. 
 
AT gennemgik forskellige masketyper og deres beskyttelsesevner. Instituttet vil gerne tilbyde 
FFP2 til undervisere, der er en grad bedre end Type ii-EN14683-2019 masker, der som 
standard uddeles i undervisningssituationer. Hvert kursus bestiller værnemidler gennem 
gruppens indkøber hos vaernemidler@sdu.dk. 
 

5. Institut-temadag: 
Der er interesse for en temadag, hvor hovedvægten bliver det sociale. Der er foreslået 
Vadehavscentret. KCK indhenter mulige datoer. 
 

6. Software til indrapportering af mobning (SPOT) 
AT fremviste et program, SPOT, som er på engelsk. Brugerne kan anonymt indrapportere 
krænkende adfærd. Det kan være chikane, mobning eller seksuelt. Fordelen er, at både 
meddeleren og virksomheden kan se, om der er et voksende problem, og at der bliver taget 
hånd om problemerne, inden de bliver til en vanskelig sag. AT sender link til SPOT. 
 



7. Eventuelt: 
Intet at bemærke. 
 

8. Rundering: 
Rykkes til næste møde. 
 
Kommende runderinger: 

• Nordcee lab 
• Tox/Fys lab 
• Øko lab 
• Værksted 
• Lyd- og adfærd-lab 
• Akvarierum  
• Fællesarealer 
• Kontorer 

 


