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Årsplan for HF-LAMU 2021 

Lokalt arbeidsmiljøutvalg ved Det humanistiske fakultet (HF-LAMU) skal i 2021 fortsette å 

fokusere på det fysiske og psykososiale lærings- og arbeidsmiljøet ved fakultetet. Da fakultetet ikke 

har eget læringsmiljøutvalg spilte fakultetet i 2020 inn hvilken rolle LAMUene skal ha i oppfølging 

av psykososialt læringsmiljø til sentralt AMU. HF-LAMU vil følge opp avklaringen når den 

foreligger. 

1. HF-LAMU vil følge med på problemstillinger relatert til koronasituasjonen som berører 

fakultetets ansatte og studenter. 

2. I fakultetets årsplan 2021-2023, HFs tiltak 11 om Arbeidsmiljø, mangfold og arbeidet mot 

trakassering skal følgende følges opp relatert til handlingsplanen for likestilling og mangfold:  

- Nye instituttledere har satt seg inn i resultater og tiltak fra ARK, og en gjennomgang av 

status for tiltak på enhetene vil jevnlig diskuteres på instituttledermøter. 

Som styringsgruppe for ARK vil HF-LAMU påse at fakultetet følger opp dette punktet og ha fokus 

på at enhetene følger opp tiltak fra ARK-undersøkelsen. 

3. Arbeidet med forebygging av trakassering ved fakultetet ble i 2020 utsatt på grunn av korona. 

HF-LAMU vil i 2021 følge opp enhetenes arbeid med forebygging av trakassering og gi innspill til 

fakultetet. Som ledd i dette arbeidet vil HF-LAMU be enhetene om å rapportere på gjennomførte 

aktiviteter og annen oppfølging av innmeldte forebyggende tiltak innen 31.12.2021. Dette punktet 

kan ses i sammenheng med fakultetets årsplan 2021-2023, HFs tiltak 11 om Arbeidsmiljø, 

mangfold og arbeidet mot trakassering og fakultetets handlingsplan for likestilling og mangfold.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

4. HF-LAMU vil også påse at fakultetet følger opp arbeidet med integrering av internasjonale 

ansatte, jf fakultetets årsplan 2021-2023, HFs tiltak 11 om Arbeidsmiljø, mangfold og arbeidet mot 

trakassering. Fakultetetsstyret ved Det humanistiske fakultet vedtok 12. juni 2020 retningslinjer 

for praktisering av språkkravet og fakultetet skal i 2021 arbeide med tiltak innen områdene kultur, 

organisasjon og sosialt. HF-LAMU planlegger i den forbindelse å invitere arbeidsgruppen til å 

holde en presentasjon om det pågående arbeidet med integrering av internasjonale ansatte ved 

fakultetet.  
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Med hilsen 

 

HF-LAMU 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 

 

 

Saksbehandler: Karoline Farbrot, karoline.farbrot@hf.uio.no 

 

 

 

Vedlegg: Møteplan 2021 med foreløpige saker 

 

4. mars kl 12.15-13.30 på Zoom 

Aktuelle saker: status koronasituasjonen, vedta årsrapport for 2020 og årsplan for 2021, 

oppfølging av digitale vernerunder ved enhetene 

27. mai kl 12.15-13.30 på Zoom 

Aktuelle saker: status koronasituasjonen, orientering om arbeidet med integrering av 

internasjonale ansatte ved fakultetet, oppnevning av valgkomité for valg av 

arbeidstakerrepresentanter til HF-LAMU 2022-2023 

23. september kl 12.15-13.30 på Zoom/fysisk 

Aktuelle saker: status koronasituasjonen, sykefraværsstatistikk ved fakultetet, status for oppfølging 

av arbeidet med forebyggende tiltak mot trakassering 

25. november kl 12.15-13.30 på Zoom/fysisk 

Aktuelle saker: status koronasituasjonen, status årsplan før ny planperiode, status for oppfølging 

av arbeidet med forebyggende tiltak mot trakassering 


