Arbejdsmiljøuddannelsen - suppleringskurser

Arbejdsmiljøuddannelserne foreskriver,
at alle arbejdsmiljørepræsentanter og
arbejdsledere i arbejdsorganisationen skal
gennemgå samme basisuddannelse på 3
dage. Derefter skal arbejdsgiveren tilbyde
arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentant i
arbejdsmiljøorganisationen, en supplerende
uddannelse på 2 dage inden for de første
1 år og derefter løbende tilbydes 1½ dag
i hvert af de følgende år i funktionsperioden(valgperiode).
AMU-Fyn udbyder i den forbindelse en række suppleringskurser til arbejdsmiljøuddannelsen for arbejdsmiljørepræsentanter og
arbejdsleder der er valgt til en arbejdsmiljøorganisation.

Arbejdsmiljø 1 i faglærte
og ufaglærte job
2 dage (kursusnr. 48049
Efter uddannelsen kan deltageren medvirke
aktivt til udvikling af et sikkert og sundt
fysisk og psykisk arbejdsmiljø ifm. fx APV,
årlig arbejdsmiljødrøftelse, arbejdsmiljørundering mv. og i det daglige arbejde med
arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljø 2 i faglærte
og ufaglærte job
2 dage (kursusnr. 48050)
Efter uddannelsen kan deltageren medvirke til at fremme og forebygge konkrete

arbejdsmiljøproblemer på arbejdspladsen
ved brug af udvalgte arbejdsmiljøredskaber
og viden om konkrete arbejdsmiljøproblemers typiske årsager og løsninger.

Sikker adfærd i
produktionen
1 dage (kursusnr. 49377)
Deltageren kan på baggrund af en grundlæggende viden om motivationsteori og
arbejdsmiljø medvirke til udvikling af sikker
adfærd i produktionsvirksomheder.

Håndtering af ensidigt
gentaget arbejde
1 dage (kursusnr. 45372)
Med baggrund i egne erfaringer med EGA og
viden om fysiske og psykiske belastninger i
eget arbejde, herunder afdækkes, hvordan
kroppen påvirkes af og reagerer på EGA.

Ergonomi inden for
faglærte og ufaglærte job
2 dage (kursusnr. 40392).
Hvor deltagerne har en grundlæggende forståelse for hvilke fysiske – og psykiske faktorer, der påvirker kroppen under arbejde,
således at deltagerne kan medvirke til at
forebygge arbejdsskader ved at anvende
hensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægelser.
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Økonomi under
uddannelsen
Der opkræves en deltagerbetaling
efter gældende regler. Se takster for
deltagerbetaling på vores hjemme
side.
Deltagere, som er i AMUs målgruppe,
har mulighed for at søge om løntabsgodtgørelse under kurset.
Deltagere, som har mere end 24 km
fra bopæl til uddannelses
stedet og
retur, har ret til befordrings
tilskud.
Det gælder dog ikke, hvis der er tale
om virksomhedsforlagt undervisning.
Befordringstilskud søges i forbindelse med tilmelding til AMU-kurser via
www.amu-fyn.dk.

Tilmelding og
yderligere information
Kursussekretær
Lis Rasmussen
Tlf. 63 13 51 04
lr@amu-fyn.dk

Gå ind og følg AMU-Fyn på:

12150819
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Udvikling af sikkerhedskultur i industrien

Miljøbevidsthed i
industrien

Kommunikation og
konflikthåndtering

1 dag (kursusnr. 49379).
Deltageren kan medvirke til at ændre og
udvikle en produktionsvirksomheds sikkerhedskultur. Deltageren kan medvirke ved
beskrivelse og analyse af en sikkerhedskultur
samt afdække barriererne for en mere sikker
adfærd i en virksomhed med henblik på en
stadig forbedring af arbejdsmiljøresultaterne.
Deltageren kan på baggrund af erfaringer fra
prak-tiske arbejdssammenhænge inddrage
kolleger i læreprocesser, der sikrer en god
sikkerhedskultur. Deltagerne kan i samarbejde med den arbejdsmiljøansvarlige udforme
en handleplan med forslag til god personlig og
kollegial risikoadfærd på egen arbejdsplads.

3 dage (kursusnr. 49385).
Hvor deltageren kan medvirke ved den oprationelle miljøstyring, med baggrund i miljøog arbejdsmiljølovgivning samt de til enhver
tid gældende miljøstandarder; DS, EMAS, ISO,
og AT bekendtgørelser og vejledninger.

1 dage (kursusnr. 44853)
Hvor deltagerne kan anvende enkelte teknikker til håndtering af konflikter med baggrund
i forståelse af menneskers psykologiske spil
og forskellige roller, herunder egne roller
og adfærd i forhold til kollegaer, ledelse
og bruger, så som fx kunder, beboer og
patienter.

Introduktion til førstehjælp på jobbet

12150819

3 timer (kursusnr. 42730).
Deltagerne er orienteret om og har elementære færdigheder i nød flytning, liv reddende
førstehjælp og alarmering. Undervisningen
giver deltagerne forståelse for førstehjælpens
betydning.
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