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Vi uddanner folk

Arbejdsmiljø indenfor faglærte og ufaglærte job
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Kursusnr.: 48049, 49050 
Varighed:  2x2 dage 

Arbejdsmiljø inden for 
faglærte og ufaglærte job
Formålet er at give arbejdsmiljø-
repræ sentanten m.v. tryghed i sin 
rolle og styrke evnen til at føre en 
anerkendende og konstruktiv dialog. 
Kurset retter sig mod arbejdsmil-
jørepræsentanter og arbejdsledere i 
arbejdsmiljøorganisationen. 

Målet med kurset er
• At få klarhed over rollen som 

arbejds miljørepræsentant / 
arbejds miljøleder. 

• At træne konflikthåndtering og 
rollen som mægler. 

• At kunne analysere et 
arbejdsmiljø problem systematisk 
samt at udarbejde et løsnings-
forslag til problemet og opstille 
en handleplan, herunder for-
midling og dialog om problem og 
løsning.

 
 
 
 

Kursusindhold
Up-to-date på arbejdsmiljø: 
Hvad er det seneste nye på arbejdsmil-
jøområdet. Hvad betyder Regeringens 
arbejdsmiljøstrategi 2020.

Roller i arbejdsmiljøgruppen: 
Fortrolighed og/eller ”politimand”. Delt-
agerne definerer selv sin rolle gennem 
cases.

Præsentationsteknikker: 
Præsentation af for forskellige præsen-
tationsteknikker, flipover, plancher, 
kampagner, PowerPoint og osv.

Problemløsningsmodellen: 
Systematisk analyse af et arbejd-
smiljøproblem gennem opstilling af 
konsekvenser og årsager samt finde 
løsninger til problemet.

Den anerkendende og tillidsfulde 
samtale: Her får deltagerne kendskab 
til Assertiv Kommunikation, og der er 
en lille test med en efterfølgende film 
”Sig det uden omsvøb”.

Hvad er en konflikt? 
Deltagerne vil få præsenteret forskel-
lige teorier og værktøjer til løsninger 
af konflikter, herunder aktiv lytning og 
deres egen rolle som mægler.

Individuel handlingsplan og evaluering: 
Hvad går den enkelte hver især hjem og 
arbejder videre med?

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 løntabs-
godtgørelse 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 forbindel-
se 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:


