
Lugevagt
Et kursus til dig, der arbejder i lukkede rum i offshoresektoren og 
vindmøllebranchen, raffinaderier, biogasanlæg, siloer, kloakering, 
tankanlæg, brønde, gylletanke, fødevareindustrien, forsyningsvirksomheder 
samt andre arbejdsområder med fokus på høj sikkerhed.

Farligt Arbejde i lukkede rum, Modul 1 Lugevagt 

AMU fagnr. 48707



Lugevagt
Kursets mål: Deltageren kan efter endt uddannelse fortage identifikation af lukkede rum. Har forståelse for 
love og regler, risikovurdering samt AT-vejledning i forbindelse med ophold i lukkede rum. 

Deltageren har forståelse for planlægning af arbejde og hvordan risiciene kontrolleres i lukkede rum. 

Deltageren kan anvende værnemidler til brug i lukkede rum herunder brugereftersyn.

Deltageren har forståelse for overvågning/tilsyn under arbejdet og kan anvende princippet omkring lugevagt 
og den kommunikation der skal være mellem de involverede parter. 

Deltageren kan efter kursus anvende detektorer og har forståelse for skadelige gasser og dens virkning på 
det menneskelige legeme.

Deltageren kan påbegynde en simpel redning og  
evakuering.

AMU-Vest
Spangsbjerg Møllevej 304-306

6705 Esbjerg Ø 

T: +45 7914 0322
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Yderlige informationer finder du på vores hjemmeside: 
www.amu-vest.dk
For direkte tilmelding på forløbet: www.voksenuddannelse.dk
Økonomi for AMU kurser: 
Der opkræves et deltagergebyr på kurserne efter gældende 
regler. For AMU-målgruppen er deltagergebyret fra 126,00 / 
190,00 kr. pr. dag. Deltagere uden for AMU-målgruppen betaler 
fuld pris. Der kan søges om løntabs- og befordringsgodtgørel-
se, samt tilskud fra eventuelle kompetencefonde.
Hvis du har ret til overnatning under dit kursusophold, er vi 
også behjælpelige med det.
Ledige skal aftale deltagelse gennem jobcenter eller A-kasse.
Har du brug for flere oplysninger, så kontakt gerne vores kun-
deservice.
Vi har kurser som ikke er AMU kurser, men IDV (indtægtsdæk-
ket virksomhed), ring for priser til vores kundeservice.

FULL SERVICE administration af uddannelse / kurser
Vi fjerner en tung byrde fra virksomheden og tilbyder GRATIS  
full service administration af uddannelser for alle virksomheder. 
Hør mere her 7914 0322


