
Referat AMG-møde den 15. december 2020 

 

Tilstede:  Gary Banta (GB) Alexander Treusch (AT) Katrine Clement Kirkegaard (KCK). Bente F. Holbech 

(BFH) Sonja Jacobsen (SJ) Anne-Katrine Obel Ewertsen. 

Fraværende: Dina Holmgaard (DH) 

 

1. Godkendelse af referat fra sidst: 

Referat blev godkendt. 

 
 

2. Arbejdsulykker/tilløb/Sygefravær:  

Medarbejder smittet med Ornitose (papegøjesyge) under arbejde med fugle i udlandet. Sagen er 

under behandling i Arbejdsmiljøkontoret ved SDU.  

En medarbejder har slået hoved i laboratorie under social aktivitet. Der er indskærpet adfærd i lab.  

En medarbejder har stukket sig på steril kanyle med gas flow indeholdende helium og blevet 

behandlet på skadestuen. Opfølgning kommer.  

  

3. Forberedelse til AT tilsyn: 

Opfølgning på handlingsplan. KCK og BFH laver rundering i Øko. og Tox. laboratorier og 

kontoer. Det samme gør AT og SJ i NordCee og Lyd.   

Værksted, servicegruppen og sekretariatet runderes i januar.  

 
4. APV- Fysisk: 

GB har fået en mail fra Arbejdsmiljøkontoret angående alvorlige ulykker i mekanisk værksted. 

AMG sørger for at gennem gå alle maskiner for klem, snit og andre fare. Morten Elsner Kieler og 

Ronni Glud inviteres til møde med AMG-gruppen for at fortælle om deres forebyggelse af 

arbejdsskader ved større opstillinger til laboratoriearbejde i felten. Focus på sikkerhed ved specielle 

opstillinger eller større udstyr under fremstilling på værkstedet og under brug i laboratorier. 

Stole i vådt undervisningslaboratorie U40 som har stof og er slidte, er bevilliget udskiftet med stole 

som passer i miljøet. Der ses på den dårlige ventilation i samme laboratorie.  

 

 

5. APV- Psykisk: 

Psykisk APV 2018 -20 er gennemgået og sendt. 

Forberedelse til APV: Der planlægges at arbejde med social kapital fremad rettet og dette 

kommunikeres ud.  

På næste møde behandles BI værdigrundlag. 

https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/i_biologi/ledelse_administration/arbejdsmiljoe

/vaerdigrundlag 

 

 SPOT frarådes lokalt og drøftelse med rette system fortsættes. 

 

 

https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/i_biologi/ledelse_administration/arbejdsmiljoe/vaerdigrundlag
https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/i_biologi/ledelse_administration/arbejdsmiljoe/vaerdigrundlag


 

6. Krænkende adfærd: 

Udsættes til næste møde.  

    

 

 

7. Opfølgning på Corona beredskab:  

En studerende som var smittet med Corona. Underviser fik besked af medstuderende og ikke fra 

ledelsen.  

Der var meddelt af de kanaler som er i vejledningen og den studerende havde ikke været på SDU i 

smitteperioden. Derfor var der ikke give besked videre. Corona instruktionerne blev fulgt.  

 

 

 

 

8. Rundering: 

Laves som under punkt 3. AT og SJ har lavet rundering i Lyd- og adfærd-lab. og NordCee lab.  

Der er lavet lister med punkter som skal ordnes. Generelt ser det fint ud. 

 

 

 

 

 

Kommende runderinger: 

Nordcee lab. 

Tox/Fys lab. 

Øko lab. 

Værksted 

Lyd- og adfærd-lab. 

Akvarierum  

Fællesarealer 

       Kontorer 

 


