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Ergonomi ved  
rengøringsarbejdet
2 dage - (Kursusnr: 49367) 

Du kan udføre rengøringsarbejde ved 
brug af hensigtsmæssige arbejdsstil-
linger, så unødige belastningslidelser 
undgås, og smerte og ømhed i be-
vægeapparatet forebygges. Du kan 
anvende korrekt trække-, skubbe-  , 
løfte og bæreteknik ved rengørings-
arbejde.

Service i  
rengøringsarbejdet
2 dage - (Kursusnr: 49368) 

Du kan udføre rengørings- og ser-
vicearbejde under hensyntagen til 
krav om samarbejde, fleksibilitet og 
ansvarsbevidsthed og med forståelse 
for betydningen af en god personlig 
fremtræden. 
Du kan skelne mellem god og dårlig 
service og er bevidst om den ind-
flydelse, servicemedarbejderen har 
på kundens opfattelse af en ser-
vice-ydelse i en konkret situation. Du 
kan vise forståelse for betydningen af 
en god kommunikation med kunder, 
brugere, kolleger og andre personale-
grupper på arbejdspladsen.

 
 

Materialekendskab og 
rengøringskemi
3 dage - (Kursusnr: 49350)

Du kan vælge egnede rengørings-
midler til fjernelse af almindeligt 
forekommende urenheder samt til 
rengøring og vedligehold af de mest 
typiske materialer, så overfladerne 
behandles bedst muligt. Endvidere 
kan du vælge og dosere vaske- og 
rengøringsmidler korrekt med mest 
muligt hensyn til miljøpåvirkninger. 

Grundlæggende 
rengøringshygiejne
1 dag - (Kursusnr: 49349) 

Du har en basisviden om mikroorga-
nismer og smitteveje, så du kan tage 
de nødvendige hensyn i din planlæg-
ning og udførelse af det daglige ren-
gøringsarbejde.
Du kan genkende berøringspunkter 
og kender til vigtigheden af at holde 
en høj standard for at undgå smitte-
spredning i virksomheden.
Du kan udvise en god personlig hygi-
ejne. 

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 informationy-
derligere information
 Kursussekretær 
 Mette Nielsen
 Tlf. 63 13 51 02
 mn@amu-fyn.dk

 
Gå ind og følg AMU-Fyn på:
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Arbejdsmiljø og  
førstehjælp ved  
rengøringsarbejdet
4 dage - (Kursusnr: 49366)

Du udfører rengøringsarbejde på en 
sikkerhedsmæssig forsvarlig måde i 
forhold til dig selv og omgivelserne. 
Herunder brug af relevante personlige 
værnemidler. 
Desuden kan du søge relevant infor-
mation om sikkerhed og arbejdsmiljø, 
herunder det fysiske, kemiske og psy-
kiske arbejdsmiljø og inddrage denne 
viden i forbindelse med rengørings-
arbejdet. 
Endvidere kan du udøve livreddende 
førstehjælp ved ulykker og pludselig 
opstået sygdom på arbejdspladsen.

Rengøringsudstyr og  
-metoder
4 dage - (Kursusnr: 49352)
Du kan anvende effektive metod-
er og arbejdsgange ved arbejde med 
klude og moppegarner, redskaber, 
rengøringsvogne og maskiner og forstår 
vigtigheden af at holde udstyret rent.
Du kan til – og afrigge klude og moppe-
garner af forskellige materialer og kan 
anvende redskaber, rengøringsvogne 
og maskiner på en hensigtsmæssig og 
sikkerhedsmæssig korrekt måde. Du 
kan endvidere vejlede nye kolleger i 
brugen af rengøringsudstyret.
 

Personlig planlægning af 
rengøringsarbejdet
2 dage - (Kursusnr: 49355) 

Du kan planlægge, prioritere og ud-
føre en systematisk arbejdsgang i det 
daglige arbejde såvel i et lokale som 
på et område.
Du kan planlægge og udføre rengøring-
en ud fra det ønskede kvalitetsniveau, 
aftalegrundlag og fordelingen af det 
daglige og ugentlige samt periodevise 
arbejde.


