Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse
Præsentation af- og invitation til Selveje Danmarks arbejdsmiljøuddannelse

Selveje Danmark udbyder nu en arbejdsmiljøuddannelse specifikt målrettet alle de
organisationer, der arbejder med mennesker på social- og velfærdsområdet.
Kurset er tilrettelagt, så der bliver særlig fokus, på de arbejdsmiljøudfordringer, man som
medarbejder på området vil opleve at kunne stå i. Det kan handle om følelsesmæssig
involvering, konflikter, vold eller f.eks. alene arbejde. Det er således kursets formål at give
deltageren viden om arbejdsmiljø og metoder til, at arbejde målrettet mod et sikkert og sundt
arbejdsmiljø i selvejende organisationer.
Prisen for deltagelse i uddannelsen er kr. 3.500 plus moms for medlemmer af Selveje
Danmark. For andre selvejende organisationer er prisen kr. 4.000 plus moms.
Indhold
Kurset tager udgangspunkt i arbejdsmiljøforholdene i jeres respektive organisation. Et godt
samarbejde mellem parterne på arbejdspladsen er grundlaget for et godt arbejdsmiljøarbejde.
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Bliv bekendt med arbejdsmiljøorganisationens opgaver og funktion.
Forstå arbejdsgiveres, lederes og ansattes ansvar
Lær metoder til at forebygge risici
Få redskaber til at systematisere arbejdsmiljøarbejdet
Lær at bruge jeres Arbejdspladsvurdering (APV) aktivt
Få metoder til at påvirke holdninger og udvikle arbejdsmiljøet
Lær at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø
Få information om, hvordan et besøg fra Arbejdstilsynet forløber
Få værktøjer til at analysere arbejdsulykker og utilsigtede episoder
Bliv opmærksom på, hvor I kan hente mere information

Praktisk information
Kurset varer 22 timer og bliver gennemført som et dagkursus på 2 + 1 dag(e) – hver dag kl.
8.30-16.15. Mellem første og anden kursusdel går der normalt en til to uger. I den periode skal
du løse en praktisk opgave sammen med din samarbejdspartner i arbejdsmiljøgruppen.

Kurset gennemføres i tæt dialog med DA arbejdsmiljøuddannelser, således at alle undervisere
har kendskab til vores område, og besidder de relevante kvalifikationer.
Som kursist følger du det samme hold fra start til slut. Hvis du bliver nødt til at afbryde
kursusforløbet, skal du kontakte os hurtigst muligt. Så kan vi sammen finde ud af, hvordan du
kan afslutte dit uddannelsesforløb på et andet hold.
Målgruppe
Kurset henvender sig både til arbejdsmiljørepræsentanter og ledere hos medlemmer af Selveje
Danmark.
Dato og tid: 2. og 3. juni samt 16. juni. Alle dage fra kl. 08.30 – 16.15
Sted: Børsen, Slotsholmsgade 1, 1217 København K
Dato og tid: 24. og 25. august samt 9. september. Alle dage fra kl. 08.30 – 16.15
Sted: Danske Diakonhjem, Skomagervej 11, 7100 Vejle
Kursusbevis
Du får et kursusbevis, når du har gennemført uddannelsen. Det er et krav, at du er til stede i
samtlige timer. Vi sender en kopi af kursusbeviset til din arbejdsgiver, som bør opbevare det.
Arbejdstilsynet kan forlange at se bevis for gennemført uddannelse.
Tilmelding
Tilmelding til arbejdsmiljøuddannelsen skal på kontakt@selveje.dk, afmelding kan
omkostningsfrit ske indtil 3 uger før kursets opstart.

