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ARBEJDSMILJØ
HVAD FÅR DU MED HJEM
• Masser af vigtig viden om arbejdsmiljø i landbruget
• God sparring
• Idéer til løsning af konkrete arbejdsmiljøopgaver
• En grundig faglig viden om arbejdsmiljø
• Kursusbevis til deltageren
• Virksomheden modtager også et kursusbevis
• En pakke med nyeste materiale om arbejdsmiljø målrettet landbruget
• Værktøjer til brug i hverdagen, når du kommer hjem igen.
• Bogen: Fakta om arbejdsmiljø 2017
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KURSER FOR ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN
Uddannelsen giver viden om de opgaver og krav, der er til rollen som
arbejdsmiljørepræsentant eller leder på bedriften og afholdes hos
• LandboNord, Brønderslev den 29.-30. november og 14. december 2017
• VKST, Sorø den 11.-12. og 25. januar 2018

TIDLIGERE DELTAGERE UDTALER
• ”Jeg synes, kursus har betydet, at jeg har fået øjnene op for, at det
handler om forebyggelse, forebyggelse, forebyggelse”
• ”Vi kan helt sikkert anbefale kurset og vil anbefale både at have én,
der repræsenterer ledelsen, og én der repræsenterer de ansatte på
bedriften”
• ”Jeg er blevet mere bevidst om, at jeg som arbejdsgiver roligt kan
kræve, at de ansatte bruger sikkerhedsudstyr”.
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PÅ KURSET VIL FØLGENDE VÆRE PÅ DAGSORDENEN
Først og fremmest masser af erfaringsudveksling med andre i samme båd
- selvstændige og ansatte der er taget på kursus for endnu bedre at tage
vare på arbejdsmiljøet hjemme på bedriften.
I uddannelsen veksles der mellem oplæg fra underviser, landmand samt
gruppeopgaver og erfaringsudveksling. På den måde vil der skabes sammenhæng til den praktiske hverdag hjemme på arbejdspladsen.
EMNER DU KOMMER OMKRING
•
•
•
•
•
•

Arbejdsmiljøbegrebet
Arbejdsmiljøloven
Arbejdsmiljøorganisation
APV Arbejdsulykker
Instruktion
Oplæring

•
•
•
•
•
•

Ulykkesforebyggelse
Arbejdspladsbrugsanvisning
Risikovurdering
Rygepolitik
Psykisk arbejdsmiljø
Årshjul

Glæd dig også til et oplæg fra en vinder af Landbrugets Arbejdsmiljøpris –
her vil være god inspiration at hente.

HELLE BIRK DOMINO
Arbejdsmiljøchef
SEGES
hbd@seges.dk
+45 8740 5555 / +45 2133 7730

CHRISTINA EDSTRAND
Arbejdsmiljøkonsulent
SEGES
cae@seges.dk
+45 8740 5560 / +45 4055 9747

SEGES
Agro Food Park 15
DK 8200 Aarhus N

LONE HØJGAARD BORG
Arbejdsmiljøkonsulent
SEGES
lbo@seges.dk
+45 8740 5308 / +45 2475 7920

T +45 8740 5000
E info@seges.dk
W seges.dk

MARIANNE NORUP
Arbejdsmiljøkonsulent
SEGES
mano@seges.dk
+45 8740 5377 / +45 5048 0944

