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Arbejdstilsynet øger fokus på supplerende
arbejdsmiljøuddannelse 

 
1. januar 2016 trådte nye AMO-regler i kraft, hvilket betyder at Arbejdstilsynet nu
sætter ekstra fokus på den supplerende uddannelse til arbejdsmiljøgrupperne.

En evaluering af reglerne for arbejdsmiljøorganisationen (AMO) viser nemlig, at for få
medlemmer får tilbudt og tager imod tilbuddet om supplerende uddannelse.

De nye regler betyder bl.a., at AMO i højere grad skal bidrage, når der i forbindelse
med den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal lægges planer for supplerende uddannelse
og kompetenceudvikling.

Reglerne betyder også, at arbejdsgiverens tilbud om supplerende uddannelse til AMO's
medlemmer skal kunne dokumenteres over for Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet
håndhæver de nye regler i forbindelse med tilsyn af arbejdsmiljøproblemer. Læs mere
om reglerne her.

Få den lovpligtige efteruddannelse hos Green Network

Sæt allerede nu kryds i kalenderen, og deltag i en stribe supplerende
arbejdsmiljøkurser, som klæder dig og din virksomhed på til at skabe et sundt og
produktivt arbejdsmiljø. 

Alle efteruddannelser er som altid gratis for medlemmer.
 

Seminar: Arbejdsmiljøledelse
11. februar 2016 kl. 12.00 - 16.00, Gratis for medlemmer 

Få system i din virksomheds arbejdsmiljø på dette ½-dags

seminar om arbejdsmiljøledelse. På seminaret vil deltagerne
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blive introduceret til hvad arbejdemiljøledelse er, hvorfor det er

vigtigt samt hvordan man arbejder struktureret med området i

hverdagen.

Tilmeld

Seminar: Psykisk arbejdsmiljø og trivsel
14. april 2016 kl. 12.00 - 16.00, Gratis for medlemmer 

Få ny viden og inspiration til hvordan I kan få styr på det psykiske

arbejdsmiljø og skabe bedre trivsel på arbejdspladsen på dette

½-dags seminar.

Tilmeld

Introduktion til intern audit 
19. maj 2016 kl. 12.00 - 16.00, Gratis for medlemmer 

Hør om intern audit som ledelsesværktøj på dette

introduktionskursus, og om hvordan din virksomhed kan sikre, at

mulige forbedringer bliver identificeret i hverdagen.

Tilmeld

Seminar: Konflikthåndtering
8. maj 2016 kl. 12.00 - 16.00, Gratis for medlemmer 

Få ny inspiration og konkrete værktøjer til hvordan I kan blive

bedre til konflikthåndtering og få viden om hvordan I kan

håndtere mobning og chikane i dagligdagen på dette ½-dags

seminar.

Tilmeld

Opbygning af en god sikkerhedskultur
3. november 2016 kl. 12.00 - 16.00, Gratis for medlemmer 

Få viden og værktøjer til hvordan din virksomhed skaber en god

sikkerhedskultur på arbejdspladsen. 

Tilmeld

Øvrige nyheder 
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Det kan du glæde dig til i 2016
2016 betyder et nyt år fuld af muligheder for din virksomhed hos

Green Network. Her får du en forsmag på de mange aktiviteter,

hvor du kan indhente viden, træning og kompetencer til at

arbejde med forretningsdrevet CSR.

Læs mere

Miljøforbedringer og øget vækst – få gratis hjælp
fra en grøn agent 
Har din virksomhed brug for at minimere ressourceforbruget i

produktionen, brug hjælp til affaldshåndteringen eller til en

miljøcertificering eller noget helt fjerde, så har I nu mulighed for

gratis at få en grøn forandringsagent til at hjælpe jer i en

praktikperiode på 4-8 uger. Vi søger netop nu virksomheder, der

kunne tænke sig at være med.

Læs mere

Inspirationsmøde om miljøledelse
15. marts 2016 kl. 13.30 - 15.30, Gratis for medlemmer 

Green Network inviterer sammen med Miljøstyrelsen til

inspirationsmøde, hvor du kan få mere viden om miljøledelse, og

hvad det kan betyde for dig og din virksomhed.

Tilmeld
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