
 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 
DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØ- 
UDDANNELSE FOR KOORDINATORER – 2017 
 
 
Når to eller flere arbejdsgivere tilsammen beskæftiger flere end ti personer på en byggeplads, har 
bygherre pligt til at udpege en koordinator af sikkerheds- og sundhedsarbejdet, som har praktisk erfaring 
i ledelse af bygge- og anlægsarbejder og som har kendskab til byggeriets aktører. For at kunne varetage 
denne opgave stiller loven krav om, at personen gennemfører en særlig arbejdsmiljøuddannelse for 
sikkerhedskoordinatorer på 37 timer. Uddannelsen skal gennemføres inden funktionen som koordinator 
påbegyndes.  
 
Uddannelsens formål er at give koordinatorerne den nødvendige kompetence til, på vegne af bygherren, at 
lede sikkerhedsarbejdet på de enkelte bygge- og anlægsprojekter, både i projekterings- og byggefasen 
samt at styrke og effektivisere det forebyggende arbejdsmiljøarbejde på byggepladsen. Undervisningen 
tager afsæt i koordinators udfordringer. Som en del af uddannelsen skal der løses en praktisk opgave på 
virksomheden. 

 
Hvem deltager: 
På koordinatoruddannelsen deltager bygherre, arkitekter, rådgivere, entreprise-, bygge- og projektledere samt andre 
ledere på bygge- og anlægsopgaver, som skal varetage koordineringen af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i 
projekteringsfasen eller på byggepladser  
 
Det handler om: 
På uddannelsen lærer du om de opgaver og de krav der stilles til de projekterende og bygherren. Undervisningen tager 
udgangspunkt i den enkelte deltagers situation. 
 
Virksomhedskursus. Vi kan tilbyde at afholde kurset på større virksomheder, hvor undervisningen tilpasses 
virksomhedens særlige behov. Kontakt os for nærmere information. 

 
Vi arbejder med: 

 Arbejdsmiljøområdet set med bygge- og anlægsøjne 

 Koordinators og arbejdsmiljøgruppens arbejdsopgaver 

 Arbejdsmiljølovens hovedområder og centrale begreber 

 Rettigheder, pligter og ansvar 

 Koordinatorens opgaver i relation til ulykker, nærved-ulykker og sundhedsfarer 

 Det forebyggende arbejdsmiljøarbejde 

 Principper for samarbejde, formidling og psykisk arbejdsmiljø 

 Informationssøgning 

 Nyheder på området 

 Værktøjer til at håndtere arbejdsmiljøspørgsmål 

 Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) 

 Indhold i sikkerhedsmøder og sikkerhedsrunderinger 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dit udbytte: 

 Du får inspiration til hvordan du kan varetage din rolle som koordinator 

 Du bliver kvalificeret til at samarbejde om de opgaver, der skal løses af bygherren og de projekterende 

 Du lærer at styrke det forebyggende arbejde og effektivisere byggepladsens sikkerhedsarbejde 

 Du bliver bevidst om, at arbejdsmiljøindsatsen er væsentlig for både din egen virksomhed, bygherren og 

byggeopgavens parter 

 Du får indblik i, hvordan arbejdsmiljøspørgsmål kan løses i et helhedsperspektiv i sammenhæng med 
bygherrens og virksomhedens politikker, mål og rammer 

 Du lærer at arbejde forebyggende, så arbejdsskader undgås og sundhed fremmes 

 
 
Tilmelding sker online på www.alectia.com/da/ydelser/uddannelse-og-kurser-da/ eller ved at sende en mail til 
amkursus@alectia.com eller ringe til kursusafdelingen tlf.: 88 19 18 00 eller til kursuskoordinator Bill Mortensen, tlf.: 
22 222 146 
 
Pris pr. person kr. 6.350,- ekskl. moms. Prisen er inkl. fuld forplejning under uddannelsen samt komplet 
kursusmateriale og kursusbevis. 
 

København 1. del 2. del Kursus nr. 

Virum 09. - 11. januar 02. - 03. februar #K2 

Virum 13. - 15. marts 30. - 31. marts #K5 

Virum 29. - 31. maj 15. - 16. juni #K9 

Virum 21. - 23. august 07. - 08. september #K11 

Virum 09. - 11. oktober 26. - 27. oktober #K15 

Virum 27. - 29. november 14. - 15. december #K19 

Århus 1. del 2. del Kursus nr. 

Århus 06. - 08. februar 02. - 03. marts #K3 

Århus 10. - 12. april 27. - 28. april #K6 

Århus 28. - 30. august 14. - 15. september #K10 

Århus 15. - 17. november 04. - 05. december #K16 

Kolding 1. del 2. del Kursus nr. 

Kolding  06. - 08. marts 23. - 24. marts #K4 

Kolding  25. - 27. september 26. - 27. oktober #K13 

Kolding 27. - 29. november 14. - 15. december #K18 

Aalborg 1. del 2. del Kursus nr. 

Aalborg 10. - 12. januar 31. - 01. februar #K1 

Aalborg 18. - 20. september 05. - 06. oktober #K12 

Ringsted 1. del 2. del Kursus nr. 

Ringsted 24. - 26. april 10. - 11. maj #K7 

Ringsted 20. - 22. november 07. - 08. december #K17 

Herning 1. del 2. del Kursus nr. 

Herning 08. - 10. maj 01. - 02. juni #K8 

Herning 11. - 13. oktober 01. - 02. november #K14 

ALECTIA - Danmark førende arbejdsmiljørådgiver – er godkendt som udbyder af den 

lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse og afholder desuden både åbne og supplerende 

arbejdsmiljø kurser såvel som virksomhedsrettede kurser af høj kvalitet. 

 

http://www.alectia.com/da/ydelser/uddannelse-og-kurser-da/

