
Rengøringsservice

Kurser og uddannelse i 
professionel rengøring

- nøglen til et godt arbejdsmiljø

Kurser og
uddannelse

Rengøring og facility
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At være rengøringsassistent kræver 
selvstændighed og en stor indsigt i faget

Grundlæggende kompetencer er i dag nødvendige for at 
udføre et rengøringsjob. Korrekt brug af maskiner, midler, 
nye metoder og øgede krav til hygiejne og kvalitet betyder, 
at du skal have en god, grundlæggende viden og de rette 
kompetencer inden for faget.

På vores grunduddannelse ”ERHVERVSRENGØRING FLEX”, 
får du kendskab til rengøringsmidler, redskaber og ma-
skiner. Du lærer at bruge den rette teknik og at anvende 
dine hjælpemidler rigtigt, så du undgår de forkerte ar-
bejdsstillinger.

Du trænes i at tilrettelægge dit rengøringsarbejde for-
nuftigt, så opgaverne løses hurtigt, effektivt og hygiejnisk 
korrekt.

Fleksibilitet i uddannelsen

Du kan vælge at tage samtlige 6 rengøringskurser (16 
dage), blot et enkelt eller flere af kurserne i perioden. 

Erhvervsrengøring FLEX

Materialekendskab og rengøringskemi
49350 - 3 dage

Ergonomi ved rengøringsarbejdet
49367 - 2 dage

Grundlæggende rengøringshygiejne
49349 - 1 dag

Arbejdsmiljø og førstehjælp ved rengøringsarbejdet
49366 - 4 dage

Rengøringsudstyr og -metoder 
49352 - 4 dage

Personlig planlægning af rengøringsarbejdet
49355 - 2 dage
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Materialekendskab og rengøringskemi 
Fagnr.: 49350 Varighed: 3 dg

• Rigtigt valg af middel

• PH-værdi, dosering

• Indholdsstoffer

• Datablade

• Inventar, sanitet og gulvtyper

  

Ergonomi ved rengøringsarbejdet
Fagnr.: 49367 Varighed: 2 dg

• Kroppen, hvor gør det ondt?

• Løfte-, bære- og skubbeteknik

• Anvendelse af kendte redskaber/maskiner

• Gode arbejdsmetoder til gulv-/inventarrengøring

• EGA, variation i arbejdet

• Forebyggelse af arbejdsbetingede lidelser

 

Grundlæggende rengøringshygiejne
Fagnr.: 49349 Varighed: 1 dg

• Basis mikrobiologi

• Forebyggelse af smittespredning

• Hygiejnekrav

• Personlig hygiejneherunder foretage en nøje vurdering 
heraf.

 

Arbejdsmiljø og førstehjælp ved 
rengøringsarbejdet
Fagnr.: 49366 Varighed: 4 dg

• Personlig sikkerhed

• Eksem

• Arbejdsmiljø

• Arbejdspladsvurdering (APV)

• Arbejdspladsbrugsanvisninger (APB)

• Førstehjælp

Rengøringsudstyr og -metoder
Fagnr.: 49352 Varighed: 4 dg

• Inventarredskaber og rengøringsvogne

• Gulvmopper og gulvvaskesystemer

• Støv- og vandsugere

• Polerings- og skuremaskiner

• Gulvvaskemaskiner

• Skumsprøjte

Personlig planlægning af rengøringsarbejdet
Fagnr.: 49355 Varighed: 2 dg

• Arbejdsrækkefølge

• Forskellige typer af planer

• Tidsforbrug

• Planlægge og udføre lokalerengøring

• Vurdere tidsforbrug og rengøringsstandard

Disse kurser indgår i den 16 dages grunduddannelse
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Specielle opgaver

Vi har særlige kurser til dig, der udfører specielle opgaver i dit job

Hospitalshygiejne
Fagnr.: 49354 Varighed: 2 dg

• Udførelse af rengørings- og serviceopgaver på en hygiej-
nisk og korrekt måde

• Kendskab til smitte og forebyggelse af smitteveje

• Tilrettelægning af arbejdet så smittespredning undgås

•  Usynligt snavs og smittespredning

• Tavshedspligt

Hygiejne på skoler og institutioner
Fagnr.: 49353 Varighed: 2 dg

• Udførelse af rengøringsopgaver på en skole eller instituti-
on på en hygiejnisk korrekt måde

• Kendskab til smitte og smitteveje på skoler og institutio-
ner, så smittespredning minimeres

• Kendskab til gældende hygiejnekrav på skole og instituti-
onsområdet

• Tilrettelægning af arbejdet med fokus på indeklima

Måling og vurdering af rengøringskvalitet
Fagnr.: 49360 Varighed: 4 dg

• Anvende et målesystem på rengøringsområder

• Vurdering af eget arbejde

• Vurdere kvalitetsniveau ud fra en bestemt kvalitetsprofil

Introduktion til rengøring i private hjem
Fagnr.: 49393 Varighed: 2 dg

• Rengøringsmetoder inventar og gulvrengøring i private 
hjem

• Rengøringsmidler og overflader

• Pletfjerning

• Vask og efterbehandling af tøj

• Rationelle arbejdsgange

• Etik, kommunikation og service over for kunder/borgere

Graffiti-fjernelse
Fagnr.: 49380 Varighed: 1 dg

• Rigtig valg af midler, redskaber og maskiner

• Forskellige rensemetoder til afrensning af grafitti

• Anvendelse af rensemetoder på en mijørigtig og skånsom 
måde

• Antigrafitti behandling som forebyggende foranstaltning
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Rengøring af fødevarevirksomheder
Fagnr.: 49392 Varighed: 2 dg

• Hygiejniske rengøringsmetoder

• Rengørings- og desinfektionsmidler

• Redskaber og maskiner, bl.a. skumrengøring

• Bakteriologisk og visuel kontrol

Rengøring af boligtekstiler
Fagnr.: 49388 Varighed: 2 dg

• Udførelse af rengøring af boligtekstiler

• Bestemmelse af de mest anvendte tekstiloverflader

• Vælge og anvende egnede rengøringsmidler, udstyr og 
metoder

Periodisk rengøring
Fagnr.: 49396 Varighed: 3 dg

• Vælge og anvende egnede rengøringsmidler til periodiske 
opgaver

• Brug af rationelle metoder ved brug af maskiner og ud-
styr til periodiske opgaver

• Planlægge og udføre periode- og grundrengøringsopga-
ver

Oliebehandlede gulve
Fagnr.: 49387A Varighed: 2 dg

• Vælge, dosere og anvende midler til oliebehandlede gulve

• Faktorer, der har betydning for et godt resultat

• Planlægge og udføre oliebehandling af gulve

• Vedligeholde og retablere oliebehandlede gulve

Polishbehandlede gulve
Fagnr.: 49387B Varighed: 2 dg

• Vælge, dosere og anvende midler til polisharbejde

• Faktorer, der har betydning for et godt resultat

• Planlægge og udføre polishbehandling af gulve

• Vedligeholde og retablere polishbehandlede gulve
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Daglig erhvervsrengøring
Fagnr.: 49326 Varighed: 10 dg

Vejledning og træning i, hvordan det praktiske rengøringsar-
bejde udføres på en professionel måde, herunder:

• Brug af rengøringsvogne / til- og afrigning, redskaber, 
maskiner og rengøringsmidler

• Renholdelse af forskellige materialer i lokalerne

• Gode arbejdsbevægelser

• Brug af rengøringsplan

• Din rolle som servicemedarbejder

Daglig erhvervsrengøring + fagunderstøttet 
dansk som andetsprog
Fagnr.: 49347 Varighed: 20 dg

Der vil blive lagt større vægt på dansk forståelse, for at kursi-
sterne får større udbytte af uddannelsen.

Service i rengøringsarbejdet

Fagnr.: 49368 Varighed: 2 dg

• Servicepakken

• God service

• Servicemedarbejderens rolle

• Kommunikation og samarbejde

Andre kurser

Optimering af rengøringsmetoder og 
arbejdsgange
Fagnr.: 49389 Varighed: 2 dg

• Forbedre og udføre metoder så arbejdet bliver effektivt, 
systematisk og ergonomisk optimalt

• Undersøge rengøringsbehov og kvalitet

• Prioritere arbejdsopgaver og rækkefølge i forskellige 
lokaletyper?

• Analysere effektiviteten af en rengøringsmetode og kom-
me med forbedringsforslag

Kommunikation i teams

Fagnr.: 45366 Varighed: 3 dg

• Forbedring af kommunikation i virksomhed og team

• God og dårlig kommunikation

• Betydning af egen kommunikation og adfærd

• Adskillelse af væsentlige og ikke væsentlige informationer

Kommunikation og konflikthåndtering

Fagnr.: 44853 Varighed: 3 dg

• Kommunikation og samtaleteknik

• Forståelse for andres situation

• Håndtere konflikter i forhold til kunder og kolleger på en 
god måde.
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Faglært uddannelse

Bliv faglært rengøringstekniker eller serviceassistent

Fra ufaglært til faglært
Som faglært kan du både udføre selve rengøring- og servi-

ceopgaver og samtidigt vejlede kolleger og kunder i korrekt 

udførsel af opgaverne. 

Du og din virksomhed har mange fordele af, at du bliver 

uddannet.

Din arbejdsgivers fordele: 
• Fagligt veluddannede og engagerede medarbejdere

• Lettere at fastholde gode og erfarne medarbejdere

• Lettere at rekruttere nye medarbejdere

• Muligt at forebygge nedslidning

Læs mere om uddannelserne på

amusyd.dk eller kontakt

Ane Pedersen: ap@amusyd.dk | 76 37 37 91”

Dine fordele er, at du: 
• Medvirker til at øge kvaliteten i arbejdet og bidrager til 

større kun detilfredshed

• Kan arbejde selvstændigt og mere fleksibelt

• Forebygger smittespredning på arbejdspladser

• Kan forebygger ødelæggelser på kundens materialer

• Kan vejlede ufaglærte kolleger

• Udfører specielle opgaver udover den daglige rengøring, 

f.eks. polish- og oliebehandling af gulve

• Medvirker til at finde miljøvenlige løsninger

• Er den ekstra ressource, der er brug for til særlige op-

gaver



C. F. Tietgens Vej 6 • 6000 Kolding
Tlf. 76 37 37 37 • info@amusyd.dk

amusyd.dk

Deltagelse på AMU-kursus

Betingelserne for at deltage på 
AMU-uddannelse er forskellige i for-
hold til, hvordan din situation er på 
arbejdsmarkedet i den periode, du 
går på AMU-kursus.

Se hvilke betingelser, der gælder for 
dig på amusyd.dk

Tilmelding

Tilmelding sker via AMU SYDs hjem-
meside: amusyd.dk

Er du ledig, skal du tilmelde dig ved 
at ringe til os.

Følg os på

Yderligere oplysninger

Kan du få ved henvendelse til: 
Kursussekretær Ane Pedersen 
Tlf.: 76 37 37 91 
Mail: ap@amusyd.dk
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Praktiske oplysninger


