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> Understøtte kvalitet og patientsikkerhed <
Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø
Brendstrupgårdsvej 7. 2.tv
8200 Aarhus N
www.fa.rm.dk

Tre dages grundlæggende arbejdsmiljøuddannelse
For at styrke og effektivisere arbejdsmiljøgruppens arbejde skal alle nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.
Arbejdsmiljøgruppen er krumtappen i arbejdsmiljøarbejdet og har en vigtig rolle i dagligdagen med at bidrage til et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der fremmer tryghed og trivsel.
Hvad betyder det konkret? Hvilket ansvar, hvilke pligter, opgaver og muligheder har arbejdsmiljøgruppen? Det giver arbejdsmiljøuddannelsen svar på.
På uddannelsen får du den fornødne viden om arbejdsmiljø, arbejdsmiljølovens krav og
Region Midtjyllands MED- og Arbejdsmiljøaftale samt øvrige politikker vedrørende arbejdsmiljø. Du bliver præsenteret for konkrete metoder, som du kan anvende i arbejdsmiljøarbejdet.
Uddannelsens opbygning
Uddannelsen består af tre moduler, der gennemføres med første og andet modul sammenhængende og en pause på 4-5 uger inden tredje modul gennemføres. Uddannelsen er på
22 timer ekskl. frokostpauser. Inden uddannelsen påbegyndes modtager du et brev vedrørende uddannelsen og et program for dagene.
Modul 1: Introduktion til arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøgruppen
- Præsentation
- Begrebet arbejdsmiljø og grundlaget for arbejdsmiljøorganisationens arbejde
Modul 2: Forebyggelse, systematik og praktisk arbejdsmiljøarbejde
- Metoder til systematisk arbejdsmiljøarbejde, årlig arbejdsmiljødrøftelse
- Arbejdsskader, forebyggelse og ArbejdsPladsVurdering
Modul 3: Praktisk arbejdsmiljøarbejde fortsat
- Præsentation af den praktiske hjemmeopgave
- Arbejdsmiljøgruppens rolle i forbindelse til det psykiske arbejdsmiljø
- Samarbejde og kompetenceudvikling
Praktisk arbejdsmiljøopgave
Som et led i uddannelsen skal du gennemføre en praktisk arbejdsmiljøopgave, som kobler
uddannelsens indhold med arbejdsmiljøgruppens opgaver i egen afdeling. Opgaven skal
løses ml. andet og tredje modul og skal så vidt muligt laves i fællesskab med den anden
part i arbejdsmiljøgruppen.
Opgaven ligger ud over de 22 timer og det anbefales, at du, inden du påbegynder arbejdsmiljøuddannelsen, får aftalt tid med din leder til udarbejdelse af opgaven. Opgaven
skal løses i arbejdstiden.
Uddannelsesbevis
Der er mødepligt til hele uddannelsen og for at kunne modtage et uddannelsesbevis, skal
du være til stede alle 22 timer og have gennemført den praktiske opgave i egen virksomhed.
Hvornår skal uddannelsen være gennemført?
Senest 3 måneder efter du er valgt som arbejdsmiljørepræsentant eller udpeget som arbejdsleder i arbejdsmiljøgruppen. Deltagerantallet på uddannelsen vil maksimalt være 20,
der begynder og afslutter uddannelsen samlet.
Spørgsmål vedrørende uddannelsen
Har du spørgsmål vedrørende uddannelsen kontakt: Lisbeth Gilberg, Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø, telefon 30 57 69 11 eller e-mail: lisbeth.gilberg@stab.rm.dk

