UNIVERSITETET I OSLO
DET TEOLOGISKE FAKULTET

Til:

Utvalgets medlemmer, studiedekanen ved TF, hovedtillitsvalgt NTL, seksjonssjef for
studier, leder TSU, områdeleder øvre Blindern, representant velferdskomiteen

Dato: 13.02.2015

Møte i LAMU TF 25.02.2015 kl. 10.00-12.00
Det innkalles til møte i lokalt arbeidsmiljøutvalg ved Det teologiske fakultet:
Onsdag 25.02 kl. 09.00-11.00, Domus Theologica, møterommet i administrasjonsgangen.
Saksliste:
V-sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes
V-sak 2 Godkjenning av protokoll fra møte 28.11.2014
Saksdokumenter:
 Utkast til protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 28.11.2014 godkjennes
O-sak 1 Bygg, drift og avvik








Heis
Lukket sone inn mot administrasjonen.
Planlagte brannøvelser?
Resultater fra radon-målinger.
Områdeleder informerer om eventuelle avvik og planlagte arbeider i Domus
Theologica.
Fakultetsdirektøren informerer om dialogmøte med eiendomsavdelingen,
(kontorsituasjon, ombygging, personalrom).
Muntlig rapportering fra velferdskomiteen.

O-sak 2 Oppfølging av vernerunden 2014. Videreført fra sist møte.
 Viser til oversikt over innmeldinger fra vernerunde.
 Påpekt behov for å sjekke om ventilasjonsanlegget kan stå kraftigere på.
 Viktig å rydde opp i strømpunkter på kontorene.
 Renholdsrutiner er dårlig kjent. Må bekjentgjøres for ansatte. Den enkelte kan legge til
rette for bedre renhold. HMS-koordinator følger opp dette punktet.
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O-sak 3 Velferd ved Det teologiske fakultet
 Muntlig orientering fra velferdskomiteen. Erfaringer etter ett år.

O-sak 4 Orientering fra møte i AMU 01.12.2014
 Se vedlagt referat

O-sak 5 Gjennomgang av TFs bruk av bedriftshelsetjenesten i 2015.
 HMS-koordinator informerer.

O-sak 6 Status for HMS-arbeidet ved Det teologiske fakultet.
 LHVO informerer fra vernelinjen
 HMS-koordinator informerer om pågående HMS-arbeid. ( Medarbeidersamtaler,
vernerunden).

O-sak 5 Gjennomgang av TFs bruk av bedriftshelsetjenesten i 2015.
 HMS-koordinator informerer.

O-sak 6 Status for HMS-arbeidet ved Det teologiske fakultet.
 LHVO informerer fra vernelinjen
 HMS-koordinator informerer om pågående HMS-arbeid. ( Medarbeidersamtaler,
vernerunden).

D-sak 1 Læringsmiljøarbeid på TF i 2015.
 Læringsmiljøkontakten på TF legger frem tiltak for 2015 på bakgrunn av SHoT.
 Informerer fra møtet i desember mellom kontaktperson i helseseksjonen, studiedekan,
læringsmiljøansvarlig og studenter.
 Plassering av læringsmiljøsaker. Er det LAMU eller USU som er riktig forum?
Studiedekan og SU-leder innleder.
 Studentrepresentant og studiedekan innkalles til møtet. Saken er overført fra sist møte.

D-sak 2 Bilder av tidligere lærere (anegalleri).
 Anegalleriet er delvis oppdatert, men det er noen mangler.
Forslag til vedtak:
Arbeidsgiver oppretter en arbeidsgruppe som kartlegger og kvalitetssikrer anegalleriet for å
komplettere dette før semesterstart høsten 2015
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V-sak 2 Studentrepresentant med observatørstatus i LAMU


Forslag til vedtak:
SU-leder innkalles fast til LAMU-møter som observatør.
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