
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kursus: Arbejdsmiljøkoordinator – bliv opdateret på viden! 
 

Opdatering på viden og regler en forudsætning for fremtidssikret arbejdsmiljøkoordinering.  
Som arbejdsmiljøkoordinator har du stor indflydelse på arbejdsmiljøet i bygge- og anlægs- 
branchen. Din stil og dine beslutninger har derfor betydning for arbejdsmiljøet og trivslen på  
byggepladsen. Men arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen er en kompleks størrelse med 
mange interesser, udfordringer, konflikter og barrierer - og det kan være svært at overskue alle 
fagområder og regler. 
 
Arbejdsmiljø og økonomi hænger uløseligt sammen, så vil du som arbejdsmiljøkoordinator skabe 
resultater, skal du tænke arbejdsmiljøet ind i projekteringen.  
 
Kurset fokuserer på metoder til at arbejde forebyggende med arbejdsmiljøkoordineringen, så et 
godt arbejdsmiljø bliver et fælles mål for alle involverede dvs. bygherre, projekterende, bygge- 
ledere, entreprenører og håndværkere. Målet er, at arbejdsmiljøkoordinator bliver bevidst om sin 
rolle og de muligheder, der er for at fremme et godt arbejdsmiljø i praksis. Relevant lovgivning, 
adfærd, anerkendende arbejdsmiljø, motivation, risikovurdering og planlægning er derfor centrale 
temaer på kurset. 
 
Aktiv deltagelse og erfaringsudveksling vægtes højt på kurset, hvor der desuden er lagt stor vægt 
på praktiske eksempler og cases, som arbejdsmiljøkoordinator kan relatere sig til.  
 
Kurset består af 1 kursusdag. Underviserne har alle praktisk erfaring med arbejdsmiljøkoordinering, 
og undervisningsformen vil veksle mellem fælles drøftelser, undervisning og arbejde i grupper. 
Kurset henvender sig til alle arbejdsmiljøkoordinatorer i bygge- og anlægsbranchen.  
 
Kursusprogram: se side 2. 
 
Kursussted:   Alectia, Teknikerbyen 34, 2830 Virum 
Kursus # 2005  Onsdag d. 11. november 2015  
 
Kursussted:   Alectia, Jupitervej 1, 6000 Kolding 
Kursus #2004  mandag d. 16. november 2015 
 
Kursussted:   Alectia, Skanderborgvej 190, 8260 Viby 
Kursus #2006  Onsdag d. 21. oktober 2015 
 
Undervisningstid:   Fra kl. 8.00 – 15.00. 
Pris:   2.275 kr. pr. pers. ekskl. moms 
 
Tilmelding til: 
Kursusafdelingen: amkursus@alectia.com - tlf.: 88 19 18 00 eller 
Lene Petersen på mail: lpe@alectia.com - tlf.: 30 10 96 15 
 
Kurset udbydes også som virksomhedskursus. Kontakt os for yderligere informationer.
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Kursusprogram 
 
Et tilbud til alle arbejdsmiljøkoordinator, der ønsker at udveksle erfaringer med andre arbejds- 
miljøkoordinatorer, blive inspireret og få en opdatering af reglerne. Kurset har fokus på praktisk  
arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen, i byggefasen samt på arbejdsmiljø i forbindelse 
med drift og vedligehold. Kurset vil veksle mellem oplæg, cases og diskussion. 
 
 

Arbejdsmiljøkoordinering af bygge- og anlægsopgaver 

 
Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen. 
 
 
Kort opsummering af reglerne for arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen.  
 
Struktur og organisering af arbejdsmiljøkoordineringen i projekteringsfasen. 
 
Deltagernes egne erfaringer med arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen. 
 
 
Arbejdsmiljøkoordinering i udførelsesfasen. 
 
 
Kort opsummering af reglerne for arbejdsmiljøkoordinering i udførelsesfasen. 
 
Overdragelse af PSS og andre aftaler fra arbejdsmiljøkoordinator (P) til arbejds- 
miljøkoordinator (B).  
 
Forebyggende og motiverende sikkerhedskoordinering, vær på forkant med de  
arbejdsmiljømæssige udfordringer. 
 
Deltagernes erfaringer med arbejdsmiljøkoordinering i udførelsesfasen. 
 
 
Journalen 

 
Kort opsummering af reglerne for udarbejdelse af journalen. 
 
Journalen i praksis under projektering og udførelse. 
 
Deltagernes erfaringer med journalen. 
 
 

 
Program udsendes til tilmeldte deltagere. 
 
 
Undervisere på kurserne:  
 
Århus:   
Lasse Boo Hartmann, seniorkonsulent 
E-mail: lbha@alectia.com  
 
Kolding:   
Søren Thorhauge, seniorkonsulent 
E-mail: soan@alectia.com 
 
Virum 
Jørgen Harder, seniorkonsulent 
E-mail: jha@alectia.com 

Afbestillingsregler:  
 
Indtil 4 uger før uddannelsens start kan man 
omkostningsfrit melde afbud. 
 
Mindre end 4 uger og indtil 2 uger før  
uddannelsens start betales ved afbud 50 % 
af kursusprisen, herefter betales 100 %.  
 
Du er altid velkommen til at sende en kollega, 
hvis du selv er forhindret. Afbud eller anden 
ændring skal ske skriftligt. 
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