
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) 

Fraværende: Anne-Katrine Obel Ewertsen 
 

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

2. Arbejdsulykker/tilløb/sygefravær: 
En faldulykke fra trappen i kælderen. Trappen er inspiceret og er efter reglerne. 
 
Noget langtidssygemelding stadig under behandling. 
 

3. Opfølgning på repræsentationsområde for valg: 
BFH har fået bekræftelse fra Hovedarbejdsmiljøudvalget, at opdeling af gruppen ØKO/FYS, 
værksted, service og sekretariat i to grupper er i orden. 
 

4. Valg til AMG: 
GB sender mail til grupperne angående opstilling af VIP til AMG. 
 

5. APV-Psykisk, SPOT software: 
BFH undersøger, om der er en dansk version af SPOT hos Merethe Habermann. 
AMG-gruppen afprøver SPOT til næste møde.  
 
SPOT hjemmeside:  https://talktospot.com/ 
 
TED talks af medstifter Julia Shaw:   
https://www.ted.com/talks/julia_shaw_a_memory_scientist_s_advice_on_reporting_har
assment_and_discrimination 
https://www.ted.com/talks/julia_shaw_how_to_support_witnesses_of_harassment_and_build_h
ealthier_workplaces 
 

6. Status Corona: Fysisk 
Udfordringer med at levere samme slags FFP ll masker, tilpasning til ansigt forskellig. 
Laboratorierne fungerer fint med masker, afspritning og arbejdspladser og reglerne for at 
undgå Corona. Feltarbejdet fungerer også fint. 
 
Ingen trængsel i laboratorierne, og derfor skulle der ikke være problemer med, at 
bachelorprojekterne kan foregå i laboratorierne.  
 
Der skal strammes op på afstanden i frokoststuerne, AMG tager det op i grupperne. 
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7. Psykisk: 
GB mail til BI bliver taget godt imod.  
Personer, som føler sig isoleret hjemme, har mulighed for at arbejde på kontoret. 
Møder med fagligt indhold må stadig afholdes på BI. 
Personer, som føler utryghed ved forsamlinger til faglige møder, må tage en dialog med 
Forskningsgruppelederne.  
 

8. Institutdag: 
Da der er max. deltagerantal på 50 personer, er det besluttet at udsætte institutdagen til 
foråret, hvis Corona tillader større forsamlinger. Andre større efterårs- og julearrangementer er 
også aflyst. 
 
Festudvalget har et arrangement online under opsejling. 
 

9. Eventuelt:   
BFH fremlagde behandlingen af krænkende adfærd i samfundet, som vi burde tage op på BI. 
AMG vil sætte fokus på krænkende adfærd og derfor læses nedenstående link til næste møde, 
hvor det bliver behandlet som et punkt. 
 
Emnepunkter: 

• Mulighed for at indrapportere. 
• Anonymitet: beskyttelse af anklagede. 
• Forebyggelse fremfor sager. 
• GB tager punktet med på institutledelsesmøde. 
• https://at.dk/regler/at-vejledninger/kraenkende-handlinger-4-3-1/#1-Reglen-om-

kr%C3%A6nkende-handlinger,-herunder-mobning-og-seksuel-chikane 
 

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

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