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Synergi i den personalepolitiske indsats med PUF 

 
KL, Danske Regioner og KTO (Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte) har 
fokus på synergi i den personalepolitiske indsats og sikrer med Parternes Uddannelsesfæl-
lesskab (PUF) et landsdækkende tilbud om  
 

 MED-uddannelse 
 SU-uddannelse 

 Arbejdsmiljøuddannelse og 
 Tema- og opfølgningsdage.  

 
Alle uddannelser og temadage er målrettet kommuner og regioner, og alle underviserne 
har deres baggrund i denne verden. Uddannelser og materialer udvikles og ajourføres 
løbende. 
 

Det er parternes ambition, at PUF skal være en aktiv spiller i forhold til at fastholde og 

udvikle attraktive arbejdspladser. Godt samarbejde og arbejdsmiljø bliver afgørende for 
kommunernes og regionernes evne til at fastholde og rekruttere medarbejdere i de kom-
mende år. 
 
Parterne kan med tilfredshed notere sig et på europæisk plan unikt samarbejde. PUF er 
landets største udbyder af arbejdsmiljøuddannelse til kommuner og regioner, og efter-

spørgselen efter uddannelser og kurser til MED- og SU-organisationen er høj og støt vok-
sende.  
 
PUF’s underviserkorps 
PUF har et landsdækkende korps af engagerede og kompetente undervisere. Underviser-
ne er ledere og medarbejdere ansat i en kommune eller region.  

 
Det beredskab er der bud efter nu! PUF underviserne har kalenderen fuld af opgaver 
overalt i landet, hvor de afholder SU-, MED- og arbejdsmiljøuddannelser og skræddersye-
de temadage. Altid med fokus på at inddrage lokale forhold i undervisningen, så den bli-
ver så nærværende og lærerig som muligt.  

 
PUF Akademi 

I PUF Akademi kan kommuner og regioner få uddannet egne MED- og SU-undervisere, 
efter at disse er udpeget af kommunens eller regionens hovedudvalg. I akademiet får 
underviserne en grundlæggende underviseruddannelse og adgang til netværk, vidende-
ling samt faglig og pædagogisk opkvalificering sammen med PUF’s underviserkorps.  
 
PUF Akademiet uddanner ikke blot nye undervisere. Det er krumtappen i et landsdæk-
kende netværk, hvor MED-, SU- og arbejdsmiljøundervisere udveksler idéer, erfaringer og 

viden. Det er samtidig stedet, hvor underviserne har adgang til opkvalificering fagligt og 
pædagogisk.   
 
PUF skaber synergi i den personalepolitiske indsats. Det mærkes i sidste ende hos modta-
geren af de kommunale og regionale serviceydelser i form af engagerede medarbejdere 
og ledere.   

 
Interesseret? Klik ind på www.puf.dk og læs meget mere! 

 
 
 

http://www.puf.dk/

