Den obligatoriske

Arbejdsmiljøuddannelse

Arbejdsmiljø

Formål og indhold
AKON tilbyder den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse fordelt på 3 dage.
Uddannelsens formål er at styrke det forebyggende arbejde og effektivisere
arbejdsmiljøorganisationens arbejde. Uddannelsen giver deltagerne viden
om arbejdsmiljø og metoder til at varetage sikkerheds– og
sundhedsmæssige opgaver.
Uddannelsen medvirker til systematisk arbejdsmiljøarbejde, både på det
operationelle og det strategiske niveau.
Endvidere bygger uddannelsen på, at deltagerne opnår kompetencer til at
medvirke til at integrere arbejdsmiljø i virksomhedens strategiske ledelse og
daglige drift.

Deltag i arbejdsmiljøuddannelsen, når:


Du er nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant.



Du er arbejdsleder i en arbejdsmiljøgruppe.



Din arbejdsmiljøuddannelse er fra før den 1. april 1991.

Vi anbefaler, at arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsleder fra samme
virksomhed deltager på samme kursus.

Uddannelsen
Uddannelsen er på 22 timer, fordelt på 3 dage. Herudover skal du afsætte
tid til en praktisk opgave.
Uddannelsen er tilrettelagt sådan, at du arbejder med problemstillinger,
som relaterer til din virksomhed.
Undervisningen vil veksle mellem oplæg, gruppearbejde og drøftelse i
plenum.
På dag 2 præsenterer vi dig for den praktiske opgave, du skal løse til dag 3.
Opgaven må gerne løses i samarbejde med medlemmer af din
arbejdsmiljøorganisation.

Praktiske oplysninger
Uddannelsen koster kr. 4.195,- ex moms pr. deltager (2017).
For abonnenter hos AKON er prisen 4,75 abonnementstimer.
Prisen inkluderer undervisning, forplejning og kursusmaterialer.
Der deltager mellem 12-20 personer på hver uddannelse.
Der udstedes kursusbevis ved gennemført uddannelse.
Den obligatoriske Arbejdsmiljøuddannelse kan også bestilles som et
virksomhedskursus. Prisen for et virksomhedskursus er kr. 39.800,- ex
moms (2017). Hertil kommer materialer mv. pr. deltager, kr. 625,- ex
moms - dog mindst kr. 6.050,00 pr. kursus

Godkendt underviser
Karin Borup Herping
Underviseren arbejder til daglig med arbejdsmiljørådgivning hos
virksomhederne i lokalområdet og har mange års erfaring både som
underviser og konsulent.

Uddannelsesoversigt for kommende kurser
Holstebro HO-03 2018
Den 11. og 12. april samt 24. april 2018 (kl. 8.00 - 16.00)
Holstebro HO-04 2018
Den 2. og 3. maj samt 16. maj 2018 (kl. 8.00 - 16.00)
Holstebro HO-05 2018
Den 23. og 24. maj samt 7. juni 2018 (kl. 8.00 - 16.00)
Holstebro HO-06/07/08/09/10 2018
Tjek de aktuelle kurser og tilmeld dig på www.akon.dk

Karin Borup Herping
Arbejdsmiljøkonsulent - Ergoterapeut
kbh@akon.dk
Tlf.: 25 55 20 88

Karin Stensgaard
Konsulent i arbejdsmiljø,
ledelse-og organisationsudvikling
kst@akon.dk
Tlf.: 25 55 20 94

På www.akon.dk kan du tilmelde dig nyhedsmail og
modtage nyheder omkring arbejdsmiljø og AKON AS.
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