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Arbejdsmiljøuddannelse til
arbejdsledere og sikkerhedsrepræsentanter
AUKA udbyder den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse til kommunernes og amternes arbejdsledere og
sikkerhedsrepræsentanter i sikkerhedsgrupperne og i
MED-udvalgene.
Uddannelsen skal medvirke til
• at styrke den forebyggende arbejdsmiljøindsats
• at effektivisere sikkerhedsorganisationens arbejde
• at lære deltagerne metoder til at varetage arbejdet
• at arbejdsmiljøarbejdet sker på en systematisk måde.

• kunne udarbejde forslag til forbedringer af
arbejdsmiljøet, gennemføre dem og vurdere effekten af dem
• lære forskellige formidlingsmetoder til at påvirke
medarbejdere og kolleger til en adfærd, der fremmer egen og andres sikkerhed og sundhed
• fremme samspillet mellem sikkerhedsorganisationen/MED-udvalget, kommunens/amtets ledelse
og medarbejdere, BST, AT og andre aktører på
arbejdsmiljøområdet. Derfor lægges der i uddannelsen vægt på kommunikation, formidlingsteknikker, problemløsning, forhandling og andre personlige færdigheder.

Derudover lægger AUKA’s uddannelse vægt på, at
• arbejdsmiljø
• samarbejde
• medindflydelse & medbestemmelse
bliver vægtige elementer i kommunernes og amternes personalepolitiske udvikling.
AUKA medvirker til at kvalificere ledelses- og medarbejderrepræsentanter til at indgå i et samarbejde om
de samlede opgaver i arbejdsmiljø-, medindflydelsesog medbestemmelsessystemet.

Hvad lærer deltagerne?
De skal under uddannelsen arbejde med deres daglige opgaver i sikkerhedsgruppen/MED-udvalget
– ikke mindst om hvordan de kan påvirke resten af
arbejdspladsen til at opnå et bedre arbejdsmiljø.
De skal kunne bidrage til, hvordan der kan forebygges, så der ikke sker ulykker. Eller at medarbejdere
og ledere ikke på længere sigt pådrager sig fysiske
eller psykiske skader.
De konkrete mål med uddannelsen er bl.a., at
deltagerne skal
• kunne få sikkerheds- og sundhedsarbejdet til at
fungere, blandt andet gennem det samarbejde,
der skal være mellem arbejdslederen og sikkerhedsrepræsentanten
• arbejde med at forbedre arbejdsmiljøet i overensstemmelse med kommunens/amtets mål, politikker
og rammer for arbejdets udførelse
• kunne analysere arbejdsmiljøforhold, herunder at
kunne lære metoder til at kontrollere arbejdsprocesser, arbejdsmetoder, tekniske hjælpemidler, stoffer
og materialer, instruktioner m.m., analysere ulykker
og udarbejde risiko- og arbejdspladsvurderinger

Uddannelsens indhold
Modul 1: Introduktion til arbejdsmiljøarbejdet og
sikkerhedsgruppen.
Modul 2: Påvirkninger og metoder.
Modul 3: Forebyggelse.
Praktisk opgave.
Modul 4: Praktisk arbejdsmiljøarbejde og udvikling
af arbejdsmiljøet.
Modul 5: Brug af aktører og egen indsats.
Skriftlig og mundtlig evaluering af uddannelsesforløbet.
Kursusbevis og afslutning.

Professionelle undervisere
AUKA’s undervisere har alle en baggrund i eller tilknytning til kommunerne eller amterne. Ud over en
grundig uddannelse som arbejdsmiljøundervisere er
de også uddannet som MED-undervisere/SU-undervisere. Det sikrer, at de har indsigt i den samlede
kommunale eller amtslige organisation og i de personalepolitiske forhold.

Uddannelsens pædagogiske
principper og fremgangsmåder
AUKA’s uddannelse er baseret på:
• Udveksling af synspunkter og ideer, både blandt
deltagerne og med underviseren.
• Konkrete løsninger på problemstillinger, som både
underviseren og deltagerne kommer med.
• Demonstrationer af konkrete hændelser i arbejdsmiljøarbejdet og efterfølgende bearbejdning af
disse med henblik på opnåelse af erkendelser,
viden om fremgangsmåder m.v.
• Indhentning af information gennem opslag i love,
bestemmelser, vejledninger m.m. – og ved at lære
deltagerne at søge på elektroniske databaser om
arbejdsmiljø.
• Aktiv deltagelse og erfaringsudveksling mellem
deltagerne.
• Veksling mellem individuelt arbejde, opgaver der
løses i mindre grupper og samlinger i plenum.
• Undervisningen er rettet mod den praktiske
arbejdsmiljøindsats på kommunernes og amternes
arbejdspladser.
• Der tages udgangspunkt i deltagernes forudsætninger og erfaringer fra deres egne arbejdspladser.
• Deltagerne lærer i praksis at arbejde med forebyggende metoder.
• Indlæringen sker i dialog med deltagerne, blandt
andet gennem konkrete opgaveløsninger, demonstrationer og cases.

Konkrete løsninger
Hændelser i arbejdsmiljø
Informationssøgning
Hjemmeopgave
Individuelt arbejde
Egne erfaringer
Gruppearbejde
Forebyggende metoder
Opgaveløsninger
Cases
Demonstrationer

Hvilke materialer får deltagerne?

Praktiske oplysninger

Ud over det obligatoriske materiale, der bl.a. består af arbejdsmiljøloven og en vejledning om arbejdsmiljøuddannelsen, modtager deltageren også supplerende AUKA-materiale, herunder bl.a.:
• Håndbogen ”Fakta om arbejdsmiljø i kommuner og amter”
• Pjece om sikkerhedsgruppens problemløsning
• Yderligere lovstof
• AUKA’s planchemateriale
• Mappe til materialet og til daglig brug

Kursusbestilling eller tilmelding af deltagere:
AUKA’s Kursusadministration
Den Kommunale Højskole
Postboks 160
Kystvej 26
8500 Grenaa
Telefon: 89 59 53 50
E-post: ks@dkh.dk

Hvordan gennemføres uddannelsen?

Samlede kurser kan ligeledes bestilles på AUKA’s hjemmeside
www.auka.dk

Den normale model er 3 dage + 2 dage med 3-4 uger imellem.
Den kan dog varieres til en 2 + 3 model eller en 2 + 2 + 1
model.

Overflytning mellem kurser

2. Ved åbne regionale kurser:
Der sendes en skriftlig bekræftelse til den tilmeldte deltager og
arbejdsgiveren.
14 dage før kursusstart sendes en endelig bekræftelse på, at kurset gennemføres. Samtidig opkræves kursusgebyret, som skal
være betalt inden kursets start.
Afmelding mere end 4 uger før kursusstart er vederlagsfri.
Ved afmelding mellem 2-4 uger før kursusstart betales 50% af
kursusprisen.
Ved afmelding senere end 2 uger før kursusstart betales fuld pris.
Afbryder en deltager uddannelsen eller udebliver vedkommende,
betales fuldt kursusgebyr.

Forbehold

Der tages forbehold for ændringer af kursusgebyrer og forsendelsesomkostninger samt evt. ændringer i gennemførelsen af det
enkelte kursus.

Hvert kursus gennemføres som eet hold, hvor deltagerne følger
hinanden fra start til slut.
Undtagelsesvist kan der ved for eksempel sygdom ske skift fra eet
hold til et andet.

Kursusbevis

Ved afslutningen af kurset modtager de deltagere, der har fulgt
hele kurset på 37 timer, et kursusbevis.
Kopi af beviset sendes til arbejdsgiveren.
Arbejdstilsynet kan kræve at se bevis for gennemførelse af
arbejdsmiljøuddannelsen.

Hvornår skal tilmeldingen ske?

Senest 4 uger efter at arbejdslederen er udpeget eller sikkerhedsrepræsentanten er valgt.

Hvornår skal uddannelsen være gennemført?
Senest 8 måneder efter udpegningen/valget.

Hvem skal betale?

Det skal kommunen/amtet som arbejdsgiver, og det gælder både
kursusgebyret og deltagernes transport.
Arbejdsgiveren skal endvidere betale deltagerens løn under kurset.

Hvem skal have uddannelsen?

Alle nye medlemmer af en sikkerhedsgruppe.
Alle nye arbejdsledere og sikkerhedsrepræsentanter i MED-udvalg
med sikkerhedsgruppens opgaver.
Arbejdsledere og sikkerhedsrepræsentanter med en §9-uddannelse fra før den 1. april 1991.
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1. Ved kurser i kommunen/amtet:
Der sendes en skriftlig bekræftelse på bestillingen til kommunens/amtets kontaktperson. Heri beskrives samtidig vilkårene for
afholdelse af kurser og for evt. aflysninger.

PindPromotor

Hvad sker der så?

