
Institutt for teoretisk astrofysikk 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
 

Institutt for teoretisk astrofysikk 
Postadr.: Postboks 1029 Blindern, 0315 Oslo 
Kontoradr.: Sem Sælands vei 13 

Telefon: 22 85 65 01 
Telefaks: 22 85 65 05 
postmottak@matnat.uio.no 

	  

 
 

Dato: 1.9.2014 

 
Deres ref.:  

Vår ref.:  

Referat fra LAMU-møte 1.9.2014 
 

Til stede: 

 Representanter fra ledelsen: Viggo Hansteen (instituttleder) og Kristin Tangen (kontorsjef) 

 Representanter fra de ansatte: Anna Kathinka Dalland Evans (seniorkonsulent) 

Representant fra studentene: Marius Berge Eide (vara) 

Til stede for sak 6/14: Elin Agathe Hult fra Enhet for helse, miljø og sikkerhet (UiO sentralt) 

Sakliste:  

Sak 6/14: Orientering om Arbeidsmiljøundersøkelsen (ARK) 

Sak 7/14: Orientering om byggesaker 

Sak 8/14: Eventuelt 

Sak 6/14: Orientering om Arbeidsmiljøundersøkelsen (ARK) 

Eline Agathe Hult fra UiO sentralt orienterte om arbeidsmiljøundersøkelsen. 

En arbeidsmiljøundersøkelse (ARK) sendes ut fra fakultetet omkring 1. oktober. Dette er et 
nettskjema om det psykososiale arbeidsmiljøet. Skjemaet vil være åpent i tre uker, og det er 
ønskelig at så mange ansatte som mulig svarer. Alle ansatte som har vært ansatt i minst tre 
måneder den 1.10 blir invitert til å svare. Spørreskjemaet består av 123 spørsmål, og er laget på 
både engelsk og norsk. 

Målet med undersøkelsen er å gjøre arbeidsmiljøet bedre gjennom lokale tiltak. Ledelsen og LAMU 
skal motivere de ansatte til å svare.  

Etter resultatene fra undersøkelsen foreligger, skal LAMU invitere til et 
tilbakemeldingsmøte/allmøte for alle ansatte. Møtet vil bli ledet av Kate Brondal (prosessleder for 
undersøkelsen) fra fakultetet og vil vare i tre timer. 
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Før undersøkelsen bør ledelsen/LAMU sende ut informasjon om undersøkelsen og også 
informasjon om hvem som er nærmeste leder til de ulike kategorier ansatte. 

Alle ansatte får en epost med link til undersøkelsen Det er viktig at vi ikke videresender disse 
epostene, da linkene er personlige. 

Sak 7/14: Orientering om byggesaker 

Kristin orienterte om byggesaker, spesielt om fremdriften av heissjakten, som er i rute. Selve 
sjakten skal være ferdig 6/10 og hele arbeidet skal være ferdig før jul. Støyende arbeider skal foregå 
utenfor normalarbeidstid (før kl 07 og etter kl 16). 

Gulvet i Peisestuen og ferdigstillende arbeider der: Gulvet vil bli lakket, antagelig etter 1.12 (men 
før julebordet!). Vi kan i mellomtiden bruke rommet som vanlig. 

Gulvet i kjelleren (til det nye datarommet): Fremgang i saken, venter på ingeniør som skal ta 
stilling til hvorfor gulvet sprekker og hvilke tiltak som skal gjøres. Rommene er tømt. 

Vinduer i kjelleren (datarom) er nå skallsikret. 

Lesesalsplasser for studenter: Alle masterstudenter har nå plass, noen i kjelleren og noen i 5. 
etasje. Én bachelorstudent har også plass. Utvekslingsstudenter (for eks IASTE) plasserer vi andre 
steder. 

Sak 8/14: Eventuelt 

Engelsktalende studentrepresentant: Fremtidige LAMU-møter skal i utgangspunktet fortsette å 
foregå på norsk, men vi kommer til å ha en oppsummering under hvert punkt på engelsk, pga 
studentrepresentanten Evan er engelsktalende. Marius (vara) er norsktalende. Evan og Marius kan 
i felleskap avgjøre hvem som skal komme på de ulike møtene. Hvis det er spesielle saker som angår 
studentene spesielt kan det være en fordel av begge stiller. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


