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 Velkommen alle sammen. 

 

 Hjertelig velkommen til den 6. arbejdsmiljøkonference for AAU’s 

arbejdsmiljøorganisation. En konference til alle jer, der har en vigtig rolle i 

arbejdsmiljøarbejdet på Aalborg Universitet.  

 

 Som rektor og formand for Aalborg Universitets hovedarbejdsmiljø-udvalg 

er det dejligt at se så mange, der vil være en del af dagen – både jer der 

sidder foran mig her i auditoriet og jer, der sidder bag skærmen. 

 

 Netop dét, at mange af jer deltager virtuelt, vidner om en arbejdssituation, 

som kræver, at vi tænker arbejdsmiljø i nye baner – ja, det kan vi se i 

dagens program: 

 
 Vi får besøg af foredragsholder Jon Kjær Nielsen, som vil fortælle om, 

hvordan vi sikrer arbejdsglæde og sammenhold, til trods for fysisk distance. 

Vi får en tiltrængt ”aktiv” pause, med mulighed for at bevæge kroppen. 

Men inden da vil jeg overrække AAU’s arbejdsmiljøpris. Dog ikke helt som 

jeg plejer. I år har vi ”snydt” og lavet en video af overrækkelserne. Dette er 

gjort for at give plads til fortællingen om de mange gode indsatser, som er 

indstillet i år. Og for at kandidaterne kan fortælle, hvordan vi andre kan 

lade os inspirere af deres indsats.  

 
 Aller først vil jeg dog gerne benytte lejligheden til at sætte nogle ord på 

dette års arbejdsmiljøarbejde. 

 



 I år blev den faste struktur og de langsigtede planer udfordret. Vores 

statsminister har talt om ”dansen med corona”. Og jeg skal da lige love for, 

at Arbejdsmiljøorganisationen fik kridtet danseskoene. 

 
 I stedet for at stirre jer blinde på forhindringerne, har I improviseret og set 

nye muligheder i arbejdsmiljøarbejdet. Også selvom vi fra den ene dag til 

den anden ku’ risikere at gå fra vals til quick step.  

 

 Jeg tror godt, jeg tør sige, at arbejdsmiljøåret 2020, af de fleste, har været 

oplevet som en turbulent og udfordrende tid.  

COVID-19 har bl.a. trykket ”fast-forward” på digitaliseringsprocesserne. 

Alligevel viser APV’en og indstillinger til årets arbejdsmiljøpris, at AMO 

måske aldrig har været mere opfindsomme og handlingsorienterede – 

uden nødvendigvis at have en langsigtet plan.  

 

 Jeg oplever en AMO, der – her på vores 5. APV-år – arbejder dedikeret og 

naturligt med arbejdsmiljøprocesserne. Måske er det derfor, I har haft 

modet og kompetencerne til ikke kun at reagere, men også agere i dette 

COVID-19 år. Jeg tror på, at der også er mere langsigtede gevinster at høste 

på de erfaringer. Nogle af de positive ændringer, der sker i vores 

arbejdsmiljø denne tid, vil formentlig rodfæste sig og blive en fast del af 

vores arbejdsliv på den anden side af COVID-19.   

 
  I skal vide, at jeg og HAMiU ser det, og jeg vil derfor gerne benytte 

muligheden til at rette en tak til jer. Tak til jer, der laver mikrotræning og 

instruerer i gode ergonomiske rammer for hjemmearbejde. Tak til jer, der 



tænker kreativt ift. at kunne få laboratorie-arbejdet til at gå op i en højere 

enhed. Tak til jer, der laver virtuelle-fredagsquizzer. Tak til jer, der 

oversætter nyheder for vores internationale medarbejdere og laver sociale 

tiltag for dem. Tak til alle jer, der koordinerer det lokale 

arbejdsmiljøarbejde, - og jeg kunne blive ved.  

 
 Året 2020 går på held. Men inden vi hilser et nyt år velkomment vil I, i 

december modtage invitation til at deltage i AAU’s årlige 

Trivselsbarometer. Dette har i år fået et lille løft. Anledningen var den 

senere tids debat om sexisme og uønsket seksuel opmærksomhed. I 

universitetssektoren stod det klart, at vi måtte se problemet i et nyt lys, da 

knap 700 vidnesbyrd om sexisme og sexchikane blev samlet og fremlagt. 

Lad mig igen slå fast, at vi på AAU ikke accepterer den slags opførsel.  

 
 Debatten har skærpet opmærksomheden for de fleste. Og for os i HAMiU er 

det vigtigt, at det også afspejler sig i vores trivselsbarometer. Vi har derfor 

givet muligheden for, at man som medarbejder kan angive, hvilken form for 

chikane eller krænkende handlinger man evt. har været udsat for – 

herunder uønsket seksuel opmærksomhed.  

 
 Der er også udbudt kurser i ”håndtering af uønsket seksuel opmærksomhed 

på arbejdspladsen” og ”unconsciouns bias”. Men det gør det ikke alene. 

Det er lokalt, at kulturen og ikke mindst rammerne om håndteringen skal 

skabes, for at vi kommer problemet til livs.  

 
 Jeg skal gøre mit til, at vi bliver et universitet, hvor éns køn ikke gøres til 

genstand for uønskede kommentarer og uhensigtsmæssig adfærd - eller 



forskelsbehandling. Og jeg håber, I der sidder her i dag, vil bruge jeres 

position og ”lokale knowhow” til at arbejde for det samme. 

 
 I dag har vi mulighed for at få input udefra, klappe os selv på skulderen og 

se fremad. Så jeg vil nu give ordet til arbejdsmiljøsektionen, der vil 

præsentere et spændende program for jer.  


