Sikkerhed og et godt fysisk og
psykisk arbejdsmiljø – hver dag!
Et godt arbejdsmiljø og en stærk, målrettet sikkerhedskultur
bør indgå i enhver virksomheds strategi og værdisæt.
Der skal konstant være fokus på at undgå arbejdsulykker og nedslidning samt at reducere sygefraværet som skyldes fysiske og psykiske problemer på arbejdspladsen.
Kortlægning af risici og ikke mindst holdningsændringer er nogle af de væsentligste elementer, som medvirker til at sikre et bedre arbejdsmiljø og en øget sikkerhed.
Det forudsætter, at såvel ledelse som den enkelte medarbejder er klædt på til at
løfte opgaven og har den fornødne viden og de rigtige værktøjer til rådighed.

Eksempler på AMU-kurser indenfor de enkelte fagområder:
Bygge- og anlæg
45566 – Rulle- og bukkestillads (1 dag)
45141 – Personlig sikkerhed v/arbejde med epoxy og isocyanater (2 dage)
45588 – Fugning – personlig sikkerhed v/fugearbejde (1 dag)
44465 – Anvendelse af faldsikringsudstyr (1 dag)

Service, pædagogik, pleje og omsorg
40390 – Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job (2 dage)
40392 – Ergonomi indenfor faglærte og ufaglærte job (2 dage)
40606 – Arbejdsmiljø i Sosu-arbejdet – etik og adfærd (3 dage)

Industrien

Kontaktpersoner
AMU-kurserne udbydes af flere skoler i
VEU-Center Aalborg/Himmerland:
SOSU Nord
Lona Bach, Udviklingskonsulent
Mobil: 3164 7276
Mail: loba@SOSUnord.dk
Tech College
Birgitte Boe, Uddannelseskonsulent
Mobil: 2526 6249
Mail: bbm@mediacollege.dk
VUC&hf Nordjylland
Susanne Sølvhøi, Uddannelseskonsulent
Mobil: 2118 7628
Mail: sus@vucnordjylland.dk
Erhvervsskolerne Aars
Hanne Kramer,
Uddannelsesrådgiver og faglærer
Mobil: 61554066
Mail: hk@eraars.dk
AMU Nordjylland
Inger Knudsen, Virksomhedskonsulent
Mobil: 9633 2328
Mail: iknu@amunordjylland.dk

42841 – Miljøarbejde i industrien (1 dag)

Økonomi:

47075 – Sikker adfærd i produktionsvirksomheder (1 dag)

For nærmere oplysninger henvises til den
enkelte skole.

45372 – Håndtering af ensidigt gentaget arbejde (3 dage)
48049 – Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job (2 dage)
48050 – Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job (2 dage)
Nærmere beskrivelse af kurserne kan ses på www.efteruddannelse.dk

Udenfor AMU-rammerne tilbydes endvidere
22 timers obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter.

www.veu-centeraalborghimmerland.dk
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47076 – Udvikling af sikkerhedskultur i industrien (1 dag)

