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Godkjenning av referat fra AMU-møte den 15.04.2015
Referatet godkjennes.
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Orienteringer


Norges musikkhøgskole
Org. nr: 974 761 106

Opplæringsaktiviteter høsten 2015 – brannsikring, førstehjelp,
hørsel&helse
Personal orienterte om varierende deltakelse denne høsten.
Det foreslås å korte ned på programmet hørsel&helse og legge informasjon
om brannsikring og hørsel&helse for studenter inn i oppstartuka.
For ansatte bør det vurderes andre tider i løpet av studieåret.
Videre foreslås å legge noe faglig/musikalsk inn i programmet for
hørsel&helse for å friste flere til deltakelse.

Slemdalsveien 11
PB 5190, Majorstua
NO-0302 OSLO
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E: post@nmh.no
nmh.no



Oppnevning av nytt verneombud for faglig ansatte
Fortsatt uavklart og fagforeningene sender felles informasjon til alle med
oppfordring til engasjerte ansatte om å melde seg til dette vervet. Ledelsen
vurderer hvordan vervet kan gjøres mer attraktivt.



Orientering fra samarbeidsmøte med NAV Arbeidslivssenter Oslo den
17. september om IA-avtalen
Våre kontaktpersoner presenterte for personal muligheter for bedriftsintern
opplæring, tilskuddsordninger for IA-plass (praktikant med tilskudd),
tilskudd for tilrettelegging og tilbud om støtte i oppfølging av sykemeldte.
NMH vurderer hvordan tilbudene kan benyttes.



Orientering fra seminar om arbeidsmiljø og kommunikasjon,
konflikthåndtering og mellommenneskelig psykologi på arbeidsplassen
FF gjennomførte seminar for medlemmer og NMH-ledere den 10 september.
Victoria og Rita orienterte.
Seminaret opplevdes nyttig med fokus på hvordan vi har et felles ansvar for å
gjøre arbeidsplassen bedre. Teamarbeid, roller, relasjonsprosesser –
Oppfølging blir et åpent møte for alle ansatte 11. november kl. 17.00 med
samme foreleser. FF sender ut invitasjon.
Ønsker fra de ansatte som deltok:
-utvikling av en felles holdning til bruk av lokalene, kan rydde-tid legges inn i
rom-booking for å unngå konflikter
-ønske om en ukentlig felles lunsj-tid for å møte kolleger
-lederutvikling, opplæringstilbud eksempelvis i gjennomføring av
medarbeidersamtaler
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Støy og lydproblemer i lokalene
Rita orienterte om tilbakemeldinger fra ansatte. Det er et problem at ansatte
på grunn av støy velger å jobbe hjemme. Spesielt er problemene i 5.
etasje/2.hus. Ledelsen orienterte om at Statsbygg vil utrede problematikken
med disponering av rom, støy og mulige ombygginger i løpet av høsten.



Tilbud om hjertestarter
Tilbudet ble diskutert og det er fortsatt enighet om ikke å kjøpe inn
hjertestarter.



Sosiale arrangement
Tove orienterte om det som oppleves problematisk i ledelsen – omfanget av
og kostnaden med sosiale arrangement. Utvalget mener at arrangementene er
viktige sosialt for arbeidsmiljøet men at kostnadene for velferdsarrangement
bør reduseres og at arrangementene om mulig bør spres mer over studieåret.

AMUs handlingsplan 2015 – høstens aktiviteter
Statusrapport juni 2015 ble gjennomgått. Utvalget slutter seg til høstens planer.
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Eventuelt
Hovedverneombudet ber om tydelige frister fra fagseksjonsledere neste år for å
unngå misforståelser om avvikling av ferie for faglige.
Neste møte for Arbeidsmiljøutvalget er mandag 9. november kl. 1300
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