KOLDING

SKADESERVICE

•
•
•
•
•
•

SKADEDOKUMENTATION
VAND, FUGT OG SKIMMEL
MIDLER OG MASKINER
SIKKERHED
LØSØRE
HØJDERENGØRING OG
INDUSTRISERVICE

D
PÆ

AG O G I

SK

L JØ

VOKS

N

MI

E

Vi lærer dig at handle hurtigt og effektivt, når skaden er sket!

VOKSENUDDANNELSE FOR ALLE

SKADESERVICE

Skadedokumentation
Kursusnr.: 46533

Varighed: 2 dg.

Kursusmål:
Deltageren kan definere skadeårsag og skadeomfang samt
foretage rapportering med tilhørende billeddokumentation
til involverede parter.
Med baggrund i viden om kunde- og beredskabsaftaler kan
deltageren anvende fastprisaftaler og vejledning til følgeskadebekæmpelse (Forsikring & Pension).
Deltageren kan anvende regler og retningslinjer for brug af
udstyr til konkret opgaveløsning.
Desuden kan deltageren med baggrund i grundlæggende viden om korrosion risikovurdere og håndtere dette.
Endelig kan deltageren med baggrund i grundlæggende viden
om opgavetyper gennemføre en situationsbestemt dialog.
Du lærer om:
• Aktører på skadesteder
• Forsikring og Pension (tidl. Skafor vejl.)
• Dokumentation
• Følgeskadebekæmpelse
• Kunde og beredskabsaftaler
• Korrosionsrisiko, kloridmåling
• Afdækning i praksis, herunder kvalitetsvurdering

Skadeservice: Sikkerhed
Kursusnr.: 46531

Varighed: 2 dg.

Kursusmål:
Deltageren kan med baggrund i viden om egen sikkerhed
anvende relevante værnemidler korrekt ved skadeservicearbejde.
Deltageren kan foretage en vurdering af de farer, der er forbundet med skadeserviceopgaven og kan anvende korrekt
materiel og udstyr i forhold til egen og andres sikkerhed.
Desuden kan deltageren anvende og udarbejde sagsrapporter i forbindelse med skadeservice sagsstyring.
På baggrund af viden om personlige reaktionsmønstre kan
deltageren håndtere forskellige skadeservice opgavetyper
professionelt.
Du lærer om:
• Egen sikkerhed - APV
• Personlige værnemidler
• Regler for brug af stiger
• Kemi sikkerhed
• Fysisk arbejdsmiljø
• Psykisk arbejdsmiljø

Skadeservice: Midler og maskiner
Kursusnr.: 46528

Varighed: 2 dg.

Kursusmål:
Deltageren kan anvende forskellige relevante kemikalier, datablade og arbejdspladsbrugs-anvisninger indenfor skade- og
industriservice.
Deltageren kan anvende grundlæggende viden om hygiejneforanstaltninger i forbindelse med forskellige opgavetyper.
Endvidere kan deltageren anvende højtryksrenser, hotbox,
PCB støvsuger, blæsningsudstyr samt øvrigt materiel indenfor
industri- og skadeservice.
Desuden kan deltageren med baggrund i grundlæggende viden om el-materiels kapslingsklasser samt maskinernes optagende effekt tilslutte el-materiel, så overbelastning undgås.
Du lærer om:
• Midler
- Rigtigt valg af middel
- Specialmidler
- PH værdi
- Dosering
- Indholdsstoffer
- Datablade, leverandørbrugsanvisninger
• Forskellige overflader, løsøre, bygning
• Maskiner til rengøring og afrensning:
Anvendelse, til- og afrigning af
- Trykrenser
- Specialstøvsugere
- Extraktionsmaskiner
- Gulvbehandlingsmaskiner
- Blæsningsudstyr
• Kaplingsklasser og strømforbrug

Skadeservice: Vand, fugt og skimmel
Kursusnr.: 46532

Varighed: 2 dg.

Kursusmål:
Deltageren kan foretage initial- og afsluttende rapportering
med tilhørende billeddokumentation vedrørende vand, fugt
og skimmel til involverede parter.
Deltageren kan anvende grundlæggende affugtningsprincipper og -materiel i forhold til forskellige vand- og fugtskadetyper.
Deltageren kan anvende fugtmålingsmetoder og udstyr.
Desuden kan deltageren grundlæggende identificere risiko
for skimmelsvamp, herunder forebyggelse, desinficering og
klargøring til endelig skimmelafrensning.

Højderengøring og industriservice

Du lærer om:
• Vandskadetyper
• Skadeforebyggelse
• Opsugning
• Affugtning
• Fugtmåling

Kursusmål:
•
•
•
•

Skimmelsvampe
Skimmelsanering
Desinfektion
Måling for skimmelvækst

Kursusnr: 47345

Varighed: 3 dage

Deltageren kan udføre forskellige former for rengøring i højden.
Deltageren kan opstille og anvende udstyr, der gør højderengøringen sikkerhedsmæssig forsvarlig både med hensyn
til egen, andres sikkerhed og de lovgivningsmæssige krav.
Deltageren kan til specialrengøringsopgaver inkl. graffitifjerning anvende egnede rengøringsmidler, redskaber og maskiner ud fra arten af snavs og overfladernes egenskaber.

Skadeservice: Løsøre
Kursusnr.: 47776

Varighed: 3 dg

Kursusmål:
Deltageren kan udføre fotodokumentation, registrering og
sortering af skadet løsøre, og kan håndtere og pakke løsøret
på en hensigtsmæssig måde.
Deltageren kan værdivurdere, behandle og rengøre løsøre,
der har været udsat for forskellige skadestyper og kan tage
hensyn til, at løsøre er skadelidtes private ejendele.
Deltageren kan genkende forskellige materialer, som bruges
til møbler, tekstiler og andet løsøre. Ud fra kendskab til materialernes egenskaber kan deltageren vurdere, hvilke midler
og metoder, materialerne kan tåle.
Deltageren kan under arbejdets udførelse tage hensyn til
egen og andres sikkerhed.

Deltageren kan udføre rengøringsopgaver ved industriservice sikkerhedsmæssigt forsvarligt, herunder brug af personlige værnemidler.
Du lærer om:
• Udførelse af forskellige rengøringsopgaver i højden.
• Brug af stiger, stilladser og lifte.
• Special rengøring inkl. middel, metodevalg og specialudstyr.
• Arbejdsmiljø og værnemidler.
• Graffitifjerning og facaderens.
Vi anbefaler, at følgende kurser er gennemført først:
•

”Anvendelse af faldsikringsudstyr”
Kursusnr.: 44465 - Varighed 1 dg

•

”Rulle- og bukkestillads opstilling”
Kursusnr.: 45566 - Varighed 1 dg

Deltageren kan anvende hensigtsmæssige arbejdsgange,
bruge god ergonomi og tekniske hjælpemidler ved håndtering, rengøring og vask af løsøret.
Du lærer om:
• Registrering og håndtering inkl. pakning af skadet løsøre.
• Værdivurdering
• Tekstilkendskab, bolig- og brugstekstiler (tøj), rensning og
vask
• Materialevurderinger
• Valg af midler og metoder
• Sikkerhed og ergonomi

TILMELDING PÅ WWW.AMUSYD.DK

PRAKTISKE OPLYSNINGER
DELTAGELSE PÅ AMU-UDDANNELSE
Betingelserne for at deltage på AMU-uddannelse er forskellige i forhold til, hvordan din situation er på
arbejdsmarkedet i den periode, du går på AMU-uddannelse.
Se hvilke betingelser, der gælder for dig på AMU SYDs hjemmeside www.amusyd.dk.

TILMELDING
Tilmelding sker via AMU SYD’s hjemmeside: www.amusyd.dk
Er du ledig, skal du tilmelde dig ved at ringe til os.

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Kan du få ved henvendelse til:
Kursussekretær:

Ane Pedersen

76 37 37 91 • ap@amusyd.dk

NYHEDSBREV FRA AMU SYD
Vidste du at du kan få tilsendt spændende kursusnyheder pr. e-mail?
På den måde er du altid opdateret omkring kurser, der kunne være relevante for dig. Det er nemt og bekvemt og sikrer dig hurtig adgang til
yderligere informationer.
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Hovedafdeling • C F Tietgens Vej 6, 6000 Kolding • 76 37 37 37 • info@amusyd.dk • www.amusyd.dk
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Scan QR-koden eller klik ind på www.amusyd.dk og tilmeld dig med det
samme.

