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2020/02/01

Innkalling og saksliste
Vedtak: Godkjent
2 saker meldt inn til eventuelt:
a.) Cheau: Arbeidstilsynet har laget en veileder sammen med
Folkehelseinstituttet om tilbakeføring til kontor.
b.) Gunborg: Vedr. kortlesere .

2020/02/02

Referat fra møte /.
https://www.mn.uio.no/geo/om/hms/lamu/referater/2020/lamu-1-referat26032020.pdf
Godkjent.

2020/02/03

LAMU utrykte at det har vært god informasjon vedr. koronatiltak fra
administrasjonen. Men lite informasjon om fremtiden. LAMU utrykte også at
møter med seksjonsleder og instituttets ledere burde ha med vernetjenesten.
Det ble diskutert vårens eksamener og høstens undervisning. Når det gjelder
eksamener og karaktersetting som bestått/ikke bestått må retningslinjer være
på plass snarest. Dette jobbes det iherdig med på alle plan. Vanskelig å si noe
om fremtiden men UiO forbereder seg på digital undervisning også i høst
semesteret.

2020/02/04

Gunn Kristin gikk igjennom endringene på geofags internsider siden sist.
Lenker som LAMU etterlyste sist er lagt inn. Søknadsskjema for
tilstedeværelse ved instituttet er også lagt inn samt prosedyrer for arbeid på
norsk og engelsk. Lenke til smittevernkursene vil også bli lagt inn.
Gunborg etterlyste lenke fra ansattsiden til ekstern siden for Geofags HMS.
Gunn Kristin ordner dette.

2020/02/05

Joachim informerte om situasjonen for studentene i nedstengnings perioden.
I starten var det veldig mye usikkerhet men har fått god informasjon fra UiO.
Det ser ut som om det har vært ca. 50% oppmøte på emnene. Studentene
holder god kontakt med hverandre. Ikke fått noe særlig tilbakemeldinger fra
MASTER studentene men de fleste BACHLOR studentene har reist hjem.
Studentene lurer mest på feltekskursjoner og eksamen med bestått og ikke
bestått.

3

Helge: Oppmøte på undervisningen var 95% i starten men falt til 25% etter en
stund. Forklaringen synes å være at opptak av undervisningen var tilgjengelig.
Vi må få på plass kvalifikasjon MASTER opptak og når det gjelder felt så må
det være opp til hver enkelt veileder hvordan det løses.
2020/02/06

Thor redegjorde for ombygningen av KBH lokalet til MetOs som
nærmer seg slutten. Overtagelsemøtet er utsatt til denne uken. Ser bra
ut med kun noen småfeil her og der. Litt forsinket men i rute for
innflytting. Lokalene er klassifisert som kontorlokaler og ikke
hensiktsmessig med en Goldsmith lab hvis vi skulle få det i fremtiden.
Når det gjelder ombygging av biblioteksarealet i geologibygningen er
det berammet til rivning i juli.
BHT har ikke vært koblet opp til noen av disse ombygningene. BHT
har som regel kommet inn i prosjektene når det har stått ferdig, og da
er særlig belysning vært et av problemområdene. Thor tar dette opp
med prosjektledelsen.
Joachim ville vite om studentene har et lokale å møtes i ved studiestart
og da er kursussalen satt av til fadderuken.

AVVIKSRAPPORTERING:
ORIENTERINGSSAKER:
EVENTUELT:

a.) Kortlesere. Lite hensiktsmessig å stadig trykke kode på kortleser inne i
bygningen. Det burde være nok med kun tæpping i indre lukning.
Vedtak: Det sendes en henstilling til beredskapsgruppe ved UiO at for
indre dører i bygg skal være uten adgangskontroll i arbeidstiden
08:00-16:00. Som et minimum at man ikke bruker kode men kun
tæpping.
b.) Cheau Ling : Arbeidstilsynet har laget en veileder sammen med
Folkehelseinstituttet om tilbakeføring til kontor. Punktet med
ventilasjon er nok relevant for dere å undersøke med EA:
https://arbeidstilsynet.no/tema/utforming-av-arbeidsplassen/rad-ved-tilbakeforingtil-arbeid-for-kontorarbeidsplasser/
Ann-Liz sender LAMU i etterkant av møte en redegjørelse; vedlagt
protokollen
Neste møte 3 20.8.2020
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