
Petersmindevej 50 • 5100 Odense C • www.amu-fyn.dk
C. F. Tietgens Boulevard 27 • 5220 Odense SØ • Tlf. 66 13 66 70

Vi uddanner folk

Sikker adfærd - nul arbejdsulykker for kran og anhugning
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Kursusnr.:  42851 
Varighed:   1 dag 

Målbeskrivelse:

Deltageren kan, efter gennemført ud-
dannelse, gennem teoriundervisning 
og praktiske øvelser/demonstrationer, 
udføre anhugninger og gebærde sig i 
områder, hvor der arbejdes med kra-
ner på en sikkerhedsmæssig forsvarlig 
måde, der tilstræber resultatet: Nul 
arbejdsulykker.

Derudover får deltageren kendskab 
til gældende regler udstedt af  
Arbejdstilsynet samt kendskab til de 
primære risici, som normalt fore-
kommer inden for kranrelateret ar-
bejde. Kursisten kan forebygge uheld 
og ulykker. Herunder udvælgelse og 
anvendelse af de optimale person-
lige værnemidler, arbejdsstillinger 
og –procedurer. Endvidere kender 
deltageren betydningen af virksom-
hedens fælles sikkerhedskultur og kan 
bidrage til etablering eller højnelse af 
denne, i forlængelse af – og i samarbe-
jde med – virksomhedens sikkerheds-
organisation.

Kurset giver kendskab til:

• Risici ved anhugningsarbejde
• De almene gældende regler 

omkring anhugning og anhugn-
ingsgrej

• Simple metoder til forebyggelse 
af arbejdsulykker

• Praktisk anvendelse af anhugn-
ingsgrej

• At kunne reflektere over evt. 
forbedringer på eget arbejdsom-
råde

1. Lektion
Introduktion af kursus og udleveret 
materiale. 

2. Lektion
Risici ved anhugningsarbejde. 

3. Lektion
Gennemgang af Arbejdstilsynets reg ler 
omkring anhugning og anhugningsgrej.

4. Lektion
Forebyggelse af skader og arbejdsulyk-
ker, brug af sikkerhedsudstyr samt er-
gonomi.

5-6. Lektion
Praktiske øvelser i at lave anhugninger 
med selvvalgt grej.

7. Lektion
Reflektere over evt. forbedringer på 
eget arbejdsområde. 

8. Lektion.
Evaluering med viskvalitet.

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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