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Supplerende uddannelse for arbejdsmiljøorganisationen, §9      
 
Alle priser er holdpriser, som gælder for hold til og med 5 personer. Hvis I ønsker at flere deltager, kan dette 
ske imod et mindre tillæg. Priserne er eksklusive moms samt forplejning og mødefaciliteter, som stilles til 
rådighed af virksomheden. 
Kurserne kan varieres efter virksomhedernes ønsker både mht. indhold og tid. Udover de generelle 
opdateringskurser tilbyder vi specialkurser, som fokuserer på særlige arbejdsmiljøtemaer. 
 
Opdatering på de seneste ændringer i Arbejdsmiljøloven – 4 timer – Holdpris DKK 4300,00 
Opdatering på ændringerne i Arbejdsmiljøloven siden omlægningen i 2010 

- Fra kontrol til holdningspåvirkning, Med nye forventninger og opgaver til virksomheder og 
arbejdsmiljøorganisation, Nu også med sundhed  

- Nye muligheder for organisering af arbejdsmiljøledelse. 

- Arbejdsmiljøorganisationens opbygning 

- Arbejdsmiljøorganisationens uddannelse og efteruddannelse 

- Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 

- De 3 hovedmål for de nye tiltag på arbejdsmiljøområdet 

- 2020 initiativerne 

- Nye regler og strategi for Tilsyn, Kontrol, Ansvar og Straf 

- Arbejdstilsynets nye rolle - strategi og fokusområder. 

- Fokus på problemtunge virksomheder og brancher. 

- Risikobaserede tilsyn, bl.a. indenfor transportområdet 

 
Udvidet opdatering på de seneste ændringer i Arbejdsmiljøloven – 6 timer – Holdpris DKK 6150,00  
Udover en grundig opdatering på de seneste ændringer af Arbejdsmiljøloven (som ovenfor), kigger vi dybere 
på baggrunden og tankerne bag lovændringerne, og deltagerne forberedes på de krav og forventninger, som 
ligger mht. fremtidens strategiske arbejdsmiljøarbejde i virksomheden.  

- Samarbejdet i virksomheden – Nye former 

- Arbejdsmiljø integreres i virksomhedens overordnede forretningsmæssige planer og politikker 

- Arbejdsmiljøorganisationens rolle og mulighed for at påvirke og fremme samarbejdet og forståelsen i 

virksomheden 

Genopfriskning og opdatering på Arbejdsmiljøuddannelsen – 8 timer – Holdpris DKK 8150,00  
Udover en udvidet opdatering på ændringerne i Arbejdsmiljøloven (som ovenfor), indeholder kurset en hurtig 

genopfriskning på Arbejdsmiljøuddannelsens øvrige indhold og temaer. Deltagerne bliver opdateret på 

nyhederne, samtidigt med at vi børster vores viden af på de øvrige fokusområder og opgaver, som ligger i 

Arbejdsmiljøorganisationens regi. 

Udvidet genopfriskning og opdatering på Arbejdsmiljøuddannelsen –     
1½-2 dage – Holdpris DKK 11800,00-14500,00 
En komplet genopfriskning og opdatering på den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, som den er i 2012.  
Vi fokuserer naturligvis først og fremmest på de temaer, som er relevante og aktuelle i deltagernes dagligdag. 
Der anvendes samme lærebøger og materialer som på det lovpligtige kursus. 
Hvis jeres arbejdsmiljøviden generelt er lidt rusten, kan hele arbejdsmiljøorganisationen med fordel deltage i 

et forløb, hvor vi integrerer de nye regler og ændringer i virksomheden, samtidigt med at vi løbende 

opdaterer eksisterende dokumentation. I kurset kan eventuelt indgå afholdelse af den årlige 

arbejdsmiljødrøftelse og/eller andre konkrete tiltag og opgaver, som arbejdsmiljøorganisationen står overfor 

lige nu. Underviseren støtter med inputs, styrer processen og opsummerer, sådan at I får et færdigt resultat, 

som I kan bruge direkte. Kurset giver mulighed for at bringe virksomhedens arbejdsmiljøarbejde på 

omgangshøjde og i samklang. 

 
 


