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LAMU 
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Kristine Aall S. Knudsen (kontorsjef) 

Stein Vidar Hagfors Haugan (ansatterepresentant, valgt februar 2016) 

Sven Wedemeyer (verneombud, valgt februar 2016) 

Peder Forfang (studentrepresentant, valgt september 2015) 

 
 

Dato: 16. november 2017 

Referat fra LAMU-møte ved Institutt for teoretisk astrofysikk 10. mars 2015 

Tilstede: Sven Wedemeyer, Stein Vidar Hagfors Haugan, Peder Forfang, Viggo Hansteen, Kristine 

Aa. S. Knudsen 

 

Agenda 

Sak 1/16: Godkjenning av innkalling og referat  

  Godkjent 

 

Sak 2/16:  Ny ansatterepresentant til LAMU og nytt verneombud på ITA  

  Verneombud: Sven Wedemeyer, Vara: Brenda Apili Atubo   

Ansatterepresentant til LAMU: Stein Vidar Hagfors Haugan, Vara: Lill Theodorsen  

 

Sak 3/16: LAMU-ledelse 2016: Fra 1.1.2016 har arbeidstakersiden lederfunksjonen i LAMU. 

  Ny leder for LAMU er Sven Wedemeyer 

 

Sak 4/16: LAMU-møter 2016  

14. juni 2016, kl. 14, planlegge vernerunden, gjennomgang av rutine for mottak av 

nye medarbeidere (være på huset mer enn 1 mnd) 

  25. oktober 2016, kl.14, invitere EA. Gjennomgang av resultatene fra vernerunden. 

 

Før innkalling til LAMU-møte bør alle medlemmene forespørres om de har saker de 

kjenner til at noen har saker de ønsker at skal behandles. 

 

Sak 5/16:  LAMU-Handlingsplan 2016 

Kristine Aa. S. Knudsen orienterte om denne. 

 

Sak 6/16:  Invitasjonen til årets LAMU-seminar 17. mars  
Kristine Aa. S. Knudsen deltar fra Institutt for teoretisk astrofysikk på møtet  

 
Sak 7/16:  Ny sammensetning av MN-LAMU – forslag på representanter fra både 

arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden 

http://www.mn.uio.no/astro/personer/vit/viggoh/index.html
http://www.mn.uio.no/astro/personer/adm/kristikn/index.html
http://www.mn.uio.no/astro/personer/adm/aevans/index.html
http://www.mn.uio.no/?vrtx=person-view&uid=pederfo
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 LAMU foreslår Stein Vidar Hagfors Hauan fra arbeidstakersiden og Viggo Hansteen 
fra arbeidsgiversiden 

 
Sak 8/16: Bedriftshelsetjeneste:  

LAMU gikk gjennom listen og tok den til orientering. 
Kristine Aa. S. Knudsen kontakter BHT og undersøker når det er mulig med 
stressmestringskurs for phd-studenter ved instituttet. Avhengig av erfaringer vi får 
med kurset avgjør om vi eventuelt arrangerer det flere ganger.  

 
Sak 9/16:  Bygningsarbeid:  

Kristine Aa. S. Knudsen gikk gjennom de bygningsmessigeprosjektene i Svein 
Rosselands hus.  
HCWC: Forsinket ferdigstilling som følge av feil i på gulvet mot sluket. Gulvet må 
sparkles og legges på nytt.  
Avventer også luftesystem. 
 
Kjeller: Avventer EA. Forespeilet at gulvet vil væ’re ferdigstøpt innen utgangen av 
april og at det kan legges gulvbelegg i juni.  
Avventer løsning for kjøleanlegg og kjøling av nytt serverrom.  
 
Oppgradering av inngangsparti ved heisen 
Arbeidet her er noe forsinket og ny dør og inngangsparti vil først bli ferdig i løpet av 
våren 2016 
 
Drenering: Det vil i 2016 undersøkes behovet for ny drenering rund Svein 
Rosselands hus 
 
Det er gitt tillatelse for å henge opp informasjonsskjerm i gangen i 1. etasje. 
Skjermen vil også kunne brukes i forbindelse med «minglemøter» på instituttet. 
Institutt for geofag er i ferd med finne en løsning i løpet av april som ITA vil følge.  
 

 
Sak 10/16:  Eventuelt 
  Peder Forfang hadde følgende fra studentene: 

Vasken i stjerne kjelleren tetter seg fremdeles og dør inn til lesesal nærmest heisen 
ikke alltid går i lås. Den mangler i tillegg «plastkopp» over vrider for lås. 
Kristine tar kontakt med EA og ber om at de kommer og sjekker hva de kan gjøre.  
 
Det ble også nevnt at det kan ta opp til flere minutter før det kommer varmt vann i 
springen. De har og erfart at brød mugner fort på studentenes kjøkken. Kan det være 
et tegn på fuktighet i kjelleren?  
 
Radongass: Det var spørsmål fra studentene om det har vært målt radongass nivå i 
kjelleren på Svein Rosselands hus.  
Viggo Hansteen kunne opplyse at det ble målt radonnivå i forbindelse med 
oppussing av Stjernekjelleren. Skiferen som er underbygget er ikke Alunskifer og 
produserer ikke radongass.  
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Kristine Aa. S. Knudsen informerte om at EA vil installere varsellys i serverrommet 
da det er så høy støy i rommet at varselsignal ikke blir hørt.  


