
 

Som noget nyt har alle vores partnervirksomheder nu mulighed for at sende deres ar-
bejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere på den lovpligtige arbejdsmiljøuddan-
nelse til en favorabel pris hos Green Network. 

Green Network har indgået samarbejde med ArbejdsmiljøBasen ApS og kan derfor ud over de supplerende ar-
bejdsmiljøuddannelser nu også tilbyde den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Uddannelsen består af i alt 3-dages 

kursus fordelt over to uger og afholdes i marts og i november-december i 2019. 

 

LÆRINGSSTILE – DET ER IKKE 8 TIMER PÅ EN STOL I 3 DAGE! 

Arbejdsmiljøuddannelsen er ikke tungt og kedeligt stof, hvor kursisten sidder på en stol i 8 timer i 3 dage. Der er 
flere aktive og praktiske øvelser hver dag, og får vi chancen og mulighederne for at gøre teorien praktisk, så gør vi 

også det!  

Arbejdsmiljøbasen ApS er certificeret i ”Læringsstile” som handler om at kunne formidle og anvende forskellige 

undervisningsmetoder og redskaber der gør, at kursisterne bedre kan huske det, som de lærer på uddannelsen og 
kurserne. Vi gør en stor indsats for at gøre undervisningen alsidigt, spændende, værdiskabende for virksomheder, 

anvendelig og praktisk, og ikke mindst involverende. 

 

FORMÅLET MED UDDANNELSEN 

• At styrke virksomhedens forebyggende arbejde og effektivisere arbejdsmiljøgruppens arbejde 

• At arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter styrker samarbejdet om de opgaver, der skal løses af ar-

bejdsmiljøgruppen i afdelingen/virksomheden 

• At arbejdsmiljøopgaver og udfordringer løses i et helhedsperspektiv, hvor man indtænker virksomhedens 

daglige drift, politikker, mål og rammer 

• At arbejdsmiljøindsatsen opfattes som værende væsentlig for både virksomheden og medarbejderne 

• At arbejdsmiljøgruppen kender og varetager sine roller og opgaver 

• At arbejdsmiljøgruppen udvælger de værktøjer og metoder, der er mest hensigtsmæssige i forhold til at ar-

bejde forebyggende, så arbejdsskader undgås og sundhed fremmes 

GREEN NETWORK OG ARBEJDSMILJØBASEN APS TILBYDER  

Den Lovpligtige  

Arbejdsmiljøuddannelse  

Den 7.-8. og 28. mar. 2019 fra 8.00-16.00 

Den 19.-20. nov og 3. dec. 2019 fra 8.00-16.00 



EMNER DER DÆKKES 

• Arbejdsmiljøet set med virksomhedens og kursistens øjne 

• Hvor kan arbejdsmiljøgruppen hente viden og hjælp  

• Hvorfor arbejdsmiljøarbejdet er vigtigt for virksomheden og hvordan det kan styrke virksomheden 

• Arbejdsmiljøorganisationens roller, opgaver, pligter og ansvar 

• Arbejdspladsvurderingen, APV 

• Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 

• Valg, uddannelse, efteruddannelse og kompetenceudviklingsplanen 

• Principper for samarbejde, formidling og pædagogiske virkemidler, der kan anvendes i arbejdsmiljøarbejdet  

• Arbejdsmiljølovens hovedområder og forståelsen herfor 

• Redskaber til at håndtere og implementer generelle regler for alle virksomheder 

• Den systematiske tilgang til arbejdsmiljøarbejdet og redskaber hertil 

• Planlægning og tilrettelæggelsen af arbejdet 

• Vigtigheden af instruktion og oplæring, og hvordan det kan gøres 

• Arbejdsmiljøgruppens opgaver i relation til ulykker, nærved-ulykker og sundhedsfarer  

• Årsagsanalyse og forebyggelse af arbejdsskader  

• Personlige værnemidler og tekniske hjælpemidler 

• Reglerne for kemihåndtering og APB, samt styring heraf 

• Hvad er er psykisk arbejdsmiljø og hvilken betydning har det for arbejdspladsen 

• Betydningen af positive arbejdsmiljøfaktorer for arbejdspladsen 

• Psykisk arbejdsmiljø, heraf forebyggelse af stress  

• Psykisk arbejdsmiljø, heraf forebyggelse af mobning 

• En praktisk opgave på egen arbejdsplads 

• Virksomhedens politikker 

 

DAGENS OPLÆGSHOLDER 

Peter Guldager fra Arbejdsmiljøbasen ApS har over 16 års erfaring med at arbejde med arbejdsmiljø og mange års 

praktisk erfaring med arbejdsmiljøledel, årsagsanalyse og forebyggelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø fra 

både Arbejdstilsynet og i virksomheder. 

Peter har også stor erfaring som lead auditor indenfor arbejdsmiljøcertificerede virksomheder, og vi kan derfor til-

byde skræddersyede uddannelsesforløb, hvor der tages hensyn til de enkelte virksomheder. 

 

MÅLGRUPPE Arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere fra både store og små virksomheder på tværs af 

brancher.  

STED  Green Network, Roms Hule 8, 3. sal, Mødelokalet, 7100 Vejle 

PRIS Prisen for arbejdsmiljøuddannelsen er for Green Networks partnervirksomheder 4000 kr. pr. deltager. Pris for 

deltagere fra øvrige virksomheder er 4500 kr. Max. antal deltagere: 20.  

TILMELDING Til Green Network via dette link 

DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE MED GREEN NETWORK 

Om arbejdsmijlø-

uddannelsen 

http://greennetwork.dk/arrangementer/den-lovpligtige-arbejdsmiljoeuddannelse

