
AMU kursusnr. 45141
Varighed 1 dag

Varmt arbejde priser og tilmelding
Deltagerbetaling på kurserne følger AMU-lovgivningen.

Udstedelse af DBI certifikatet koster 105,00 kr.

Tilmelding:
www.amu-vest.dk
Hvis du er tilmeldt vores Full Service aftale, skal tilmeldingen foregå i gennem 
vores Full Service-koordinator.

Varmt arbejde
Brandforanstaltninger ved gnistproducerende værktøj

Gyldighed 5 år

AMU-Vest
Spangsbjerg Møllevej 304-306

6705 Esbjerg Ø 

T: +45 7914 0322

inst@amu-vest.dk
www.amu-vest.dk
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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 befordringsgodtgørelse, 
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 kundeservice.
Vi har kurser som ikke er AMU kurser, men IDV (indtægtsdækket 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



Varmt arbejde
Brandforanstaltninger ved gnistproducerende værktøj

Kursusbeskrivelse Efter kurset kan deltagerne

Dette kursus er målrettet medarbejdere, der arbejder med alle 
former for gnistproducerende værktøj.

Arbejde ved skæring, vinkelslibning, lodning, tørring, 
opvarmning, ukrudtsbrænding og andre former for varmt arbejde, 
hvor certifikatet er påkrævet.

På kurset lærer kursisterne at planlægge og udføre varmt arbejde 
forsvarligt. 

Deltagerne lærer at arbejde sikkert med maskiner og værktøj, der 
afgiver gnister eller kraftig varme.

Der opnås uddannelsesbevis til de deltagere, der har gennemført 
uddannelsen med tilfredsstillende resultat. Der udstedes Varmt 
arbejde certifikat, gældende i 5 år i hele Norden. Certifikatet er 
gyldigt i Danmark, Sverige, Norge og Finland, hvor dette kursus er 
påkrævet for at udføre varmt arbejde.  

• Vurdere de sikkerhedsforanstaltninger der skal tages ved 
udførelse af varmt arbejde, som afgiver gnister eller varme, der 
kan foranledige brand på arbejdsstedet. 

• Udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj, som 
skærebrændere, vinkelsliber, loddeværktøj eller varmluftpistol, 
brandteknisk korrekt. 

• Udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet 
påbegyndes. 

• Foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler 
under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden, samt følge de 
brandtekniske regler som gælder. 

• Foretage brandslukning på arbejdspladsen. 


