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Vi uddanner folk

Sikker adfærd - nul arbejdsulykker for lagermedarb. og truckførere
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Kursusnr.:  42851 
Varighed:   1 dag 

Målbeskrivelse:
Deltageren kan, efter gennemført ud-
dannelse, gennem teoriundervisning 
og praktiske øvelser/demonstratio-
ner, udvisende en sikkerhedsmæssig 
adfærd, der tilstræber resultatet: 
Nul arbejdsulykker.

Derudover har deltageren kendskab 
til regler gældende for arbejdsmiljø 
og kender de primære risici, som nor-
malt forekommer inden for arbejds-
området og kan forebygge deraf føl-
gende uheld og ulykker. Herunder 
udvælgelse og anvendelse af de op-
timale personlige værnemidler, ar-
bejds stillinger og –procedurer.
 
Endvidere kender deltageren be-
tydningen af virksomhedens fælles 
sikkerhedskultur og kan bidrage til 
etablering eller højnelse af denne, i 
forlængelse af – og i samarbejde med 
– virksomhedens sikkerhedsorganisa-
tion.

Uddannelsen afholdes efter AT´s gæl-
dende regler.

Kurset giver dig kendskab til: 
Regler for arbejdsmiljø
1. Oftest forekommende arbejds-

ulykker i branchen
2. Personlige værnemidler
3. Ergonomiske forhold vedrørende  

arbejdsstillinger mv.
4. Forebyggelse af arbejdsulykker

Arbejdsmiljølov
Kursisten har efter gennemførelsen 
af kurset fået viden om de love og 
regler, der er nye eller ukendte for 
den enkelte deltager.

Primære risici i transportbranchen
Efter endt kursus har kursisten opnået 
viden om, hvilke særlige risici, der 
forekommer for lagermedarbejdere/
truckførere. Der tages udgangspunkt i 
brochuren fra BAR transport ”ulykker 
indenfor lagerområdet”.

Forebyggelse af uheld
Efter endt kursus har kursisten været 
med til at udvælge sikkerhedsudstyr 
til diverse arbejdsopgaver, der fore-
findes indenfor branchen samt ud-
pege, hvor der er potentielle farer 
samt forebyggelse af disse farer.

Sikkerhedskultur
Efter endt kursus kan kursisten aktivt 
deltage i opbyggelsen af en sikker-
hedskultur og etablering eller høj-
nelse af virksomhedens sikkerheds-
organisation. 

Økonomi under  
uddannelsen
Der opkræves en deltagerbetaling 
efter gældende regler. Se takster for 
deltagerbetaling på vores hjemmesi-
de.

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.
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