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Vi uddanner folk

Sundhed og trivsel
Skaber mindre sygefravær og mere arbejdsglæde

09
01

03
21

Kursusnr.: 48881 
Varighed:  1 dag 
        
Målgruppe:  
Medarbejder i prod.virksomhed 

Et kursus til at styrke 
sundhed og trivsel i  
virksomheden
Sundhed og trivsel dækker et bredt 
udsnit af, hvordan man har det på 
arbejdspladsen.  

Alle kender til udtryk som ”Det går 
jo nok”, ”Det tager vi fat på i mor-
gen ” eller ”Det skal bare arbejdes 
væk”? 

Hvis en virksomhed sætter fokus på 
sundhed og trivsel hos medarbejde-
re, er det med til at nedbringe sy-
gefravær. Medarbejdere, der trives 
på arbejde, er også mere effektive. 
Hvis man passer på sine medarbej-
dere, holder de længere både på 
kort og langt sigt. 

Nogle gange er det ikke meget, der 
skal til, for at gøre en forskel. En 
enkelt dag kan være et startskud til 
noget godt.

 

Mål for kurset
• At deltageren kan reagere i for-

hold til egen sundhedssituation i 
relation til eget jobområde. 

• At deltageren aktivt kan sikre et 
sundt arbejdsliv ud fra sundheds-
faktorer, som bygger på Sund-
hedsstyrelsens anbefalinger om 
sundhed og forebyggelse. 

• At deltageren kan reagere 
forebyggende på stress og andre 
faktorer, der har betydning 
for dit psykiske arbejdsmiljø, 
gennem kendskab til det psykiske 
arbejds miljøs betydning for din 
trivsel. 

Form og indhold
Kurset er tilrettelagt som en blanding 
af teori, oplæg og debat om sundhed 
og trivsel samt praktiske øvelser og 
afprøvning.

Praktiske øvelser til at afhjælpe ge-
ner og forebygge skader og skavanker. 

Arbejde med trivselsprofil til at se på 
egen sundhedssituation.

Oplæg og debat om, hvordan kroppen 
og psyken arbejder, når man arbejder, 
samt hvordan man kan forebygge og 
skabe en bedre trivsel for den en-
kelte. 

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.

Praktisk:
Åbne kurser afholdes primært på 
AMU-Fyn, men det er også muligt 
at holde kurset på virksomheder 
hvis der er et ønske om det.

Tilmelding og  
yderligere information
 Kursussekretær 
 Heidi Nielsen
 Tlf. 63 13 51 06
 hn@amu-fyn.dk

 Gå ind og følg AMU-Fyn på:


