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ASE ARBEJDSMILJØ 

Sundheds- og arbejdsmiljøarbejdet på Ingeniørhøjskolen (ASE) varetages af ASE’s  
arbejdsmiljøorganisation. 

Arbejdsmiljøorganisationen består af en daglig arbejdsmiljøleder og fem 
arbejdsmiljøgrupper. 

Sammen udgør de det lokale arbejdsmiljøudvalg (LAMU).

Desuden har de studerende mulighed for to pladser i udvalget. 

Formanden for LAMU er ASE’s direktør. 

For at arbejdsmiljøudvalgets opgaver kan løses effektivt i det daglige, er det 
nødvendigt, at der er én person, der kan handle på udvalgets vegne. Den daglige 
sikkerhedsleder har denne funktion. 

ARBEJDSMILJØUDVALG

DAGLIG SIKKERHEDSLEDER PÅ ASE
Hans Chr. Bøgelund Jakobsen
hcbj@ase.au.dk
Mobil: 4023 1998 
Navitas, Lokale 03.075
 

FORMAND FOR LAMU
Direktør Conni Edith Simonsen
csi@ase.au.dk
Mobil: 4189 3010 
Navitas, Lokale 03.087 
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KEMILABORATORIER PÅ  
HANGØVEJ, NAVITAS  
OG I HERNING

KONTORER

UNDERVISNINGSLOKALER

LABORATORIER OG  
VÆRKSTEDER  
PÅ NAVITAS OG  
KATRINEBJERG

Arbejdsmiljøgruppen er hjørnestenen i arbejdsmiljøarbejdet, og det er herfra alt det 
daglige arbejde med arbejdsmiljø udgår. 

Har du spørgsmål eller kommentarer til dit arbejdsmiljø, kan du kontakte den 
arbejdsmiljøgruppe, der har ansvaret inden for dit arbejdsområde.

ARBEJDSMILJØGRUPPER

ELEKTRONIKLABORATORIER 
I HERNING

Bente  
Besenbacher
bbe@ase.au.dk
tlf. 4189 3235

Mikael Bergholz
Knudsen
mbk@ase.au.dk
tlf. 2174 5355

Peder  
Maribo
pm@ase.au.dk
tlf. 4189 3227

Mette Ramsing
Lindhardtsen
mrl@ase.au.dk
tlf. 4189 3120

Kasper Lynge 
kl@ase.au.dk
tlf. 9350 8712

Torben Lund  
Jensen
tlj@ase.au.dk
tlf. 4189 3055

Stefan  
Borre-Gude
stbg@ase.au.dk
tlf. 3094 8642

Trine  
Thomsen
tt@ase.au.dk
tlf. 6095 0785

Per  
Lysgaard
perl@ase.au.dk
tlf. 2382 6263

Morten Opprud  
Jakobsen
morten@ase.au.dk
tlf. 2136 7053



ASE ARBEJDSMILJØ 

ASE.MEDARBEJDERE.AU.DK/ARBEJDSMILJØ

HVAD SKAL DU GØRE?
Ved brand, ulykke eller livstruende situationer:

1. Stands ulykken, hvis muligt, uden fare for dig selv. 
2. Ring 112. 
3. Evakuer, hvis nødvendigt. 
4. Ring til AU’s alarmeringsnummer 87 15 16 17.

Ved andre akutte situationer kontakt den daglige sikkerhedsleder, 
repræsentant fra arbejdsmiljøorganisationen inden for dit område eller din 
nærmeste leder.

Kommer du ud for en nærved-ulykke er det også vigtigt, at du kontakter din 
arbejdsmiljørepræsentant, så vi kan lære af hændelsen og sikre, at det ikke 
bliver til en rigtig ulykke i fremtiden.

Arbejdsmiljøorganisationen beskæftiger sig med forhold, som skaber et sikkert og 
sundt arbejdsmiljø - hvor medarbejderne trives og føler sig trygge.  Arbejdsmiljøgrup-
perne foretager periodevis gennemgang af de enkelte områder, iværksætter akutte 
udbedringer samt foreslår forbedringer.

Arbejdsmiljøudvalget aftaler og følger op på aktivitetsplaner - herunder opfølgning på 
arbejdspladsvurdering (APV).  

Arbejdsmiljøansvaret dækker lovgivningsmæssigt ikke de studerende. Det er derfor 
vigtigt, at de studerende husker, at de er SELVFORSIKRET.   

Da der er mange fælles aspekter mellem et godt og sundt arbejdsmiljø og et godt og 
sundt studiemiljø, er de studerende inviteret til at deltage i det lokale arbejdsmiljøud-
valg.

På hjemmesiden kan du finde flere informationer om arbejdsmiljø og beredskab, 
herunder bl.a. placering af hjertestartere: ase.medarbejdere.au.dk/arbejdsmiljø

HUSK: arbejdsmiljø er et fælles ansvar.     

ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN


