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ARBEJDSMILJØUDDANNELSER 2021  
DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE  
 
Arbejdsmiljøuddannelsen er målrettet sikkerhedsrepræsentanter og ledere der efter 
arbejdsmiljøloven skal gennemføre uddannelsen. Når Selveje Danmark har valgt at udbyde 
uddannelsen, så skyldes det ønsket om at lave en arbejdsmiljøuddannelse, der er så tæt på den 
virkelighed man finder i en selvejende organisation på velfærdsområdet.

Arbejdsmiljøuddannelsen varer 22 timer og bliver gennemført som et 3 dagskursus fordelt på 2  
dage efterfulgt af  1 dag. Mellem de to vil der være en opgave, der skal løses i arbejdsmiljøgruppen 
lokalt.

Prisen for deltagelse i uddannelsen er kr. 3.600 plus moms for medlemmer af  Selveje Danmark. 
For andre selvejende organisationer er prisen kr. 4.000 plus moms.

INDHOLD  
Kurset tager udgangspunkt i arbejdsmiljøforholdene i deltagernes respektive organisation. Et godt 
samarbejde mellem parterne på arbejdspladsen er grundlaget for et godt arbejdsmiljøarbejde. 

• Bliv bekendt med arbejdsmiljøorganisationens opgaver og funktion. 
• Forstå arbejdsgiveres, lederes og ansattes ansvar 
• Lær metoder til at forebygge risici 
• Få redskaber til at systematisere arbejdsmiljøarbejdet 
• Lær at bruge jeres Arbejdspladsvurdering (APV) aktivt 
• Få metoder til at påvirke holdninger og udvikle arbejdsmiljøet 
• Lær at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø 
• Få information om, hvordan et besøg fra Arbejdstilsynet forløber 
• Få værktøjer til at analysere arbejdsulykker og utilsigtede episoder 
• Bliv opmærksom på, hvor I kan hente mere information

FORÅR 2021:  
Dato og tid: 28. og 29. april samt 5. maj. Alle dage fra kl. 08.30 – 16.15  
Sted: Danske Diakonhjem, Skomagervej 11, 7100 Vejle

Dato og tid: 10. og 11. samt 20. maj.  Alle dage fra kl. 08.30 – 16.15 
Sted: Børsen, Slotsholmsgade 1, 1217 København K 

EFTERÅR 2021:  
Dato og tid: 26. og 27. august og 20. september. Alle dage fra kl. 08.30 - 16.15 
Sted: Kjellerup Friplejehjem, Fuglemosevej 1F, 8620 Kjellerup

Dato og tid: 8. og 9. samt 24.  november. Alle dage fra kl. 08.30-16.15 
Sted: Børsen, Slotsholmsgade 1, 1217 København K



3 

SUPPLERINGSKURSER 2021

Arbejdsmiljøloven opstiller et krav om, at alle repræsentanter i arbejdsmiljøorganisationen 
hvert år skal tilbydes 2 relevante arbejdsmiljøsuppleringskurser. Det er målsætningen, at 
Selveje Danmarks suppleringskurser retter sig mod medlemmernes virkelighed for dermed at 
understøtte et godt arbejdsmiljøarbejde.

Prisen for deltagelse i suppleringskurser er kr. 1.900 plus moms for medlemmer af  Selveje 
Danmark. For andre selvejende organisationer er prisen kr. 2.300 plus moms.

KAMPAGNER, DER VIRKER 

Dato og tid: 13. april 2021 fra kl. 9.00 – 16.00 
Sted: Harresø Kro, Hærvejen 147, 7323 Give  
 
Eller  
 
Dato og tid: 18. maj 2021 fra kl. 9.00 – 16.00  
Sted: Børsen, Slotsholmsgade 1, 1217 København K

MÅLGRUPPE  
Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter, ledere, HR-medarbejdere og andre 
relevante medarbejdere.

INDHOLD   
Du bliver inspireret til nye og mere effektive måder at kommunikere på og får afklaret om 
kampagner skal skræmme, nugde, være alvorlige eller sjove. Du får tips og tricks til rekvisitter 
og overraskende indslag, der understøtter kampagnen. Du får viden og konkrete værktøjer til 
effektiv kommunikation. Du lærer at lægge en årsplan, ramme målgruppen og kommunikere, 
så du bliver både hørt, læst og forstået.

UDBYTTE   
Du lærer, hvordan du planlægger og gennemfører mikrokampagner med simple og virkningsfulde 
budskaber, der sætter aftryk på din arbejdsplads og giver dig ny energi i kommunikationen med 
dine kolleger.
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KONFLIKTHÅNDTERING I HVERDAGEN

Dato og tid: 31. maj 2021 fra kl. 09:30-16:30  
Sted: Huset Venture Aarhus, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J

MÅLGRUPPE   
Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter, ledere, HR-medarbejdere og   
andre der arbejder med arbejdsmiljø i jeres organisation.  
 
INDHOLD   
Kurset er et suppleringskursus til arbejdsmiljøuddannelsen, der sætter fokus på, hvordan I 
kan håndtere uenigheder. Du lærer at finde ind til kernen af  et problem og får præsenteret 
metoder til at fremme dialogen, så I kan arbejde konstruktivt med at skabe holdbare løsninger. 
Vi veksler mellem teori og praktiske øvelser, og du får mulighed for at arbejde med konkrete 
problemstillinger og arbejdsmiljøcases fra din egen virksomhed. 

Undervisningen varetages af  Susan Kristiansen, der til daglig underviser i arbejdsmiljø hos 
Dansk Arbejdsgiverforening og er uddannet konfliktmægler. Susan har ledelseserfaring 
fra både offentlige og private virksomheder, og har siden 1998 været selvstændig 
konsulent inden for ledelse, psykisk arbejdsmiljø, social kapital og konfliktmægling. 
 
UDBYTTE   
Du får en grundlæggende indsigt i konflikters natur, udvikling og dynamik og bliver præsenteret 
for metoder til at håndtere uenigheder og forskellige interesser.
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KONFLIKTHÅNDTERING OG KONFLIKTFORSTÅELSE 

Dato og tid: 7. september 2021 fra 9.00 – 16:00.  
Sted: Børsen, Slotsholmsgade 1, 1217 København K

Eller 

Dato og tid: 8. september 2021 fra 9.00 – 16.00.  
Sted: Castberggård, Østerskovvej 1, 8722 Hedensted

MÅLGRUPPE  
Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter, ledere, HR-medarbejdere og andre 
relevante medarbejdere.

INDHOLD   
Kurset giver deltagerne mulighed for at arbejde videre med egne kompetencer i forhold til 
konflikt håndtering og forståelsen af  de faktorer, der kan ligge bag konflikter. Det vil ske både 
med afsæt i grunduddannelsen i arbejdsmiljø, samt i egne erfaringer fra det daglige arbejde som 
arbejdsmiljørepræsentant på velfærdsområdet. På kurset vil deltageren desuden tilegne sig ny 
viden, og få nye værktøjer til brug i praksis. 

Undervisningen varetages af  Henrik Møller der har undervist i mere end 30 år, og har bl.a. 
17 års praktisk erfaring fra ansættelse i politiet, flere års erfaring som sikkerhedschef  og har 
derudover praktisk erfaring fra arbejde som vikar på bosteder indenfor specialområdet. Henrik 
har afholdt mere end 2000 kursusdage i Danmark, på Færøerne og i Grønland.På dagen vil vi 
arbejde med:

• Teoretisk formidling / oplæg. 
• Gruppearbejde 
• Egne erfaringer

UDBYTTE   
Kurset skal give deltageren indsigt. både i forhold til opgaver man selv kan finde sig i til daglig, 
men også i forhold til at kunne rådgive og vejlede kollegerne på arbejdspladsen i hvordan 
konflikter kan håndteres og forstås. Målet er at sikre et trygt, sikkert og sundt arbejdsmiljø for 
alle ansatte.
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FÅ STYR PÅ ARBEJDSMILJØET 

Dato og tid: 17. november 2021 fra kl. 9.00 – 16.00 
Sted: Castberggård, Østerskovvej 1, 8722 Hedensted

Eller 

Dato og tid: 1. december 2021 fra kl. 9.00 – 16.00 
Sted: Børsen, Slotsholmsgade 1, 1217 København K

MÅLGRUPPE  
Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter og ledere.

INDHOLD   
Vi arbejder med APV, ulykker, oplæring, instruktion, indkøb og risikovurdering. Du bliver 
præsenteret for afprøvede procedurer, der sikrer en god styring af  arbejdsmiljøet. Via praktiske 
eksempler får du input til, hvordan du kan anvende de konkrete arbejdsmiljømetoder i hverdagen. 
Du kan udveksle metoder med de øvrige deltagere og få idéer til, hvordan I kan planlægge og 
styrke det forbyggende arbejde ved at udvikle arbejdsmiljøkulturen i jeres virksomhed.

UDBYTTE   
Du får indsigt i enkle og effektive metoder, der giver overblik og gør det lettere at styre 
arbejdsmiljøet i samarbejde med dine kolleger. Du får viden om, hvordan I kan forberede jer 
og lægge en plan før Arbejdstilsynets besøg.
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TILMELDINGER OG FRAMELDINGER 

Tilmelding til arbejdsmiljøkurser sker ved at sende en mail med navne og mailadresser på alle 
deltagere. Tilmeldingen skal sendes til tilmelding@selveje.dk. 

Tilmeldingsfristen er 8 dage inden kurset afholdes.

Ved framelding efter fristen opkræves deltagerbetaling.

Husk at du er altid velkommen til at ringe eller skrive til os, hvis der er noget der skal uddybes, 
eller hvis du har forslag til andre kurser, der kunne være spændende at gennemføre.



SELVEJE DANMARK
SLOTSHOLMSGADE 1
BØRSEN
1217 KØBENHAVN K

T. 3374 6427
KONTAKT@SELVEJE.DK

WWW.SELVEJE.DK


