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Referat fra  LAMU-møte ved Institutt for teoretisk astrofysikk  

27. oktober, kl. 14.15-15.15, rom 303 i Svein Rosselands hus 

Agenda 

Sak 11/16: Godkjenning av innkalling og referat  

 Godkjent 

 

Sak 12/16:  Ny studentrepresentant til LAMU: Sara Jønvik 

 

Sak 13/16: Orientering om vernerunde. Elektronisk og fysisk  

 Det vil i løpet av november bli gjennomført både en elektronisk og en fysisk 

vernerunde på ITA. Om noen har noen innspill til spørreskjema som blir 

sendt ut elektronisk ber vi om innspill innen torsdag 3. november. 

 

Sak 14/16: Mottak av nye medarbeidere (være på huset mer enn 1 mnd): 

  Nye/oppdaterte nettsider  

 Kristine orienterte om sidene. Det bør sendes ut mail til alle ansatte om dem 

og de bør presenteres på en «Minglekringle». 

 Det bør også utarbeides enten tilsvarende for nye studenter. Det kan enten 

gjøres ved egne sider eller ved å inkludere dem i de ansattes sider.   

 

Sak 15/16: Opplæring i HMS ved Institutt for teoretisk astrofysikk 

 Brannkurs for etasje ansvarlige  

o UiO sentralt: Oppfordrer MN til å utvide brannslukkingskurs for 

studenter til også å inkludere ansatte. LAMU ved ITA ønsker at MN-fak 

åpner disse kursene også for andre studenter og ansatte.  

Månedlige kurs for etasje ansvarlig, men andre kan melde seg på så lenge 

det er ledige plasser. Kristine bør gå på brannkurs fra ITA.  

 Førstehjelpskurs:  

o Holdes av UiO-sentralt og MN med ujevne mellomrom. Vi kan ha eget 

Koster ca kr. 8000,- og ca 12 kan delta. Tar 4 t.  

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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o Her bør vi spesielt oppfordre de som skal på feltarbeid til å delta.  

 Stressmestringskurs for Phd studenter – skal avtale mer om det med BHT når vi 

bestiller bedriftshelsetjenester i november. Ønsker kurset i januar/februar. 

 

Sak 16/16:  Orientering om:  

 Beredskap:  

o Etasjeansvarlige: Per 5,4,3; Viggo 2; og Torben 1 og kjeller 

o Det er behov for at det i hvert fall er 2 etasjeansvarlige. LLAMU foreslår 

derfor Håkon og Per 5,4,3; Viggo og Kristine 2; og Torben og Susinthiran 

1 og kjeller 

 Evakueringsplan, beredskapsplan og ROS-analyse.  

Disse skal utarbeides i løpet av høsten. Huske på ROS-analysen når vi går 

vernerunden. 

 

Sak 17/16:  Arbeidsmiljøtiltak 2016:  

 Rosseland forelesning – fast tradisjon 

 Minglekringle – begynner å bli en fast aktivitet gjennom året 

 Pølsegrilling før sommeren  - virket som OK 

 Markering av nye studenter og utdeling av vitnemål - gode tilbakemeldinger. 
Ønsker helst en kopp med Astro tilhørighet. 

 Julebord – Komiteen har nedsatt seg og sender ut invitasjon i løpet av uke44. 
Sjekke datoer for eksamener AST4310, AST4320, FYS4150 og FYS4170 slik 
at man ikke legger julebordet samtidig med eksamen om mulig.  

  
Sak 18/16:  Bygningsarbeid:  

 Orientering om status rundt ombygging av i underetasjen til serverrom 

 Orientering om status rundt ny universelt utformet inngangsdør i 
underetasjen 

 Drenering: EA har undersøkt og konkludert at det ikke er behov for det. 

 Infoskjerm i gangen – bestilt 

 AV-utstyr til undervisningsrom og møterom i Svein Rosselands hus 

 Nytt kildesorteringssystem – Kristine har dialog med Rengjøring om 
utplasseringen og har meldt inn av vi ønsker lokk på organisk avfall.  

 

Sak 19/16: LAMU-møter 2016 : Neste LAMU-møte november er torsdag 24 november, kl 14 

 
Sak 20/16:  Eventuelt 

 Temperaturen i kjelleren er for lav om sommeren. Hva kan gjøres? Kontakte 
EA, eventuelt kjøpe inn ekstra varmeovner. 

 Studentene ønsker ny Whiteboard i Stjernekjelleren – den er bestilt og vil 

komme i slutten av november. 

 Feltkort må fylles ut når man skal på felt. Ikke alle gjør det. Sven har fått en 

forespørsel om å signere på feltkortet til ansatt. Er det riktig? 


