DIT ARBEJDSMILJØ

OG DEN ÅRLIGE DRØFTELSE
Supplerende arbejdsmiljøkursus

Din fagforening har et godt tilbud til dig og
din arbejdsmiljøgruppe.

Dette tilbud er udarbejdet
i samarbejde mellem:
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HVORFOR supplerende arbejdsmiljøkursus?
I Arbejdstilsynets vejledning om uddannelse står der blandt
andet:
Arbejdsgiveren skal tilbyde Arbejdsmiljørepræsentanter og Arbejdsledere i Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) supplerende arbejdsmiljøuddannelse.
Alle medlemmer af AMO har ret til supplerende arbejdsmiljøuddannelse af 1½ dags varighed, hvert år de er i funktion.
Den supplerende uddannelse skal give viden og kompetencer, som er
relevante for arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden og for arbejdsmiljøorganisationens behov for kompetenceudvikling.
Det betyder, at uddannelsen skal være relevant i forhold til de opgaver og funktioner, som medlemmerne af AMO har. Formålet med den
supplerende arbejdsmiljøuddannelse er, at sikre løbende målrettet
opdatering, som kan styrke kompetencerne hos arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO.

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Kurserne bliver afholdt i dagstimerne i tidsrummet
Dag 1: Kl. 8.00 - 15.00
Dag 2: Kl. 8.00 - afsluttes med frokost kl. 12.00
Har du spørgsmål eller ønsker at høre mere om kurserne, kan du kontakte kursusadministrationen på mail: am-info@konventum.dk eller
telefon 49 28 09 66.

PROGRAM - supplerende arbejdsmiljøkursus
DAG 1 - Dit arbejdsmiljø
DIT ARBEJDSMILJØ
På dette kursus får du mulighed for at beskrive de udfordringer
der er på din arbejdsplads. Vi udarbejder problemformuleringer. Vi
arbejder videre med udfordringerne, gennem dialog og løsningsforslag.
Efter frokost arbejder vi videre med arbejdsmiljøløsninger. Vi gennemgår love og regler og i den forbindelse - spørgsmål og svar!
Vi slutter af med opsamling og runder dagen af.

DAG 2 - Den årlige arbejdsmiljødrøftelse
Det strategiske arbejdsmiljøarbejde, herunder den årlige arbejdsmiljødrøftelse.
• Hvad skal der ske på den årlige arbejdsmiljødrøftelse?
• Hvilket grundlag er der bag denne drøftelse?
• Vi gennemfører en årlig arbejdsmiljødrøftelse.
Herefter runder vi kurset af og følger op på eventuelle ubesvarede
spørgsmål.

BY		PERIODE			KURSUSNR.
Herning
30. - 31. januar 2020		
9460-20-00-01
Fredericia
12. - 13. februar 2020		
9460-20-00-02
Ringsted
27. - 28. februar 2020		
9460-20-00-03
Pris		

Kr. 900,- pr. deltager ekskl. moms

Undervisere Niels Erik Danielsen
		
Betina Lund, 3F
Tilmelding

https://www.konventum.dk/3f
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