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Nyhedsbrevet

Besøgende på virksomheden
Når virksomheder modtager besøgende, som f.eks. kunder,
leverandører, fremmede håndværkere, myndigheder eller andre, så
har de ansvaret for, at de besøgende kan færdes sikkert på
virksomheden. Det er derfor væsentlig for de besøgendes og de
øvrige ansattes sikkerhed, at de er instrueret om sikker adfærd på
virksomheden, herunder hvordan det forventes at de besøgende
handler i forskellige situationer.
Det er vigtigt, at virksomheden kan dokumentere, at alle besøgende
er korrekt og fyldestgørende instrueret inden de får adgang til
virksomheden.
En måde at sikre instruktionen på er, at alle besøgende ved ankomst
til virksomheden får udleveret sikkerheds- og
arbejdsmiljøinstruktionen. Udover en underskrift på at instruktionen er

26. Marts 2015

Konferencer
Væ kst og Ledelse
Tirsdag d. 14. apr.
Brønderslev
Læs mere
VÆKST & LEDELSE – BIG
FUTURE
Brønderslev d. 14. April
Skjern d. 17. September
Aabenraa d. 21. Oktober
Læs mere

Supplerende
arbejdsmiljøuddannelse

udleveret, så er det væsentligt også at sikre sig at den besøgende har

AMR træ d i karakter

forstået instruktionen – og dette kan eventuelt sikres gennem en kort

Tirsdag 21. april i Aalborg

skriftlig test.

Læs mere

En anden, og meget effektiv, metode er, at give de besøgende

Sikker adfæ rd

elektronisk adgang til instruktionen inden de ankommer til

Torsdag 23. april i Aalborg

virksomheden. Herved sikres det, at alle besøgende modtager

Læs mere

instruktionen, ligesom det er muligt at teste om den besøgende har
forstået sikkerheds- og arbejdsmiljøinstruktionen.

Klar til risikobaserede
tilsyn

AM-Gruppen hjælper mange virksomheder med at udarbejde

Torsdag 23. april i Århus

fyldestgørende instruktioner – og hjælper også med elektroniske

Læs mere

løsninger til instruktion af besøgende inden de ankommer til
virksomheden.

AMR træ d i karakter
Tirsdag 21. april i Aalborg

Netbaseret arbejdsmiljøuddannelse

Læs mere

Som nyt medlem af arbejdsmiljøorganisationen kan du tage

Sikker adfæ rd

arbejdsmiljøuddannelsen som netbaseret undervisning. Du får et

Torsdag 23. april i Aalborg

fleksibelt og effektivt læringsforløb, hvor du gennemfører uddannelsen

Læs mere

når du har tid – og i dit tempo.
Nudging
Den netbaserede arbejdsmiljøuddannelse indledes med 4 timers

Torsdag 16. april i Aalborg

tilstedeværelsesundervisning for det samlede hold. Resten af

Læs mere

uddannelsen gennemfører du via den netbaserede læringsportal, hvor
der skal løses et antal opgaver indenfor maksimalt 7 uger. Som led i
uddannelsen skal du derudover løse mindst en opgave, som omfatter

Netbaseret

gennemførelse af konkrete arbejdsmiljøaktiviteter på din arbejdsplads.

arbejdsmiljøuddannelse

AM-uddannelsen er blevet godkendt udbyder af den netbaserede
arbejdsmiljøuddannelse – og de første kurser starter den 8. maj 2015 i
København og den 29. maj i Århus.
Læs mere

København
Uge 19 fredag d. 8. maj
Læs mere
Århus
Uge 22 fredag d. 29. maj
Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisninger
Alle virksomheder, som anvender stoffer og materialer, skal udarbejde
en lovpligtig arbejdspladsbrugsanvisning, som beskriver brugen af
produktet. De fleste virksomheder udarbejder skriftlige
arbejdspladsbrugsanvisninger og opbevarer disse på virksomheden.
Arbejdspladsbrugsanvisningerne skal blandt andet indeholde
forholdsreglerne ved brugen af produktet, hvilke værnemidler der skal
anvendes, hvordan eventuel førstehjælp udføres, samt opbevaring og
bortskaffelse af produktet mv. Ofte medfører det et omfattende

København
Uge 34 fredag d. 21. august
Læs mere
Århus
Uge 39 fredag d. 25.
september
Læs mere

opdateringsarbejde, når de skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger og

København

sikkerhedsdatabladene skal opdateres og distribueres til de ansatte,

Uge 40 fredag d. 2. oktober

som anvender produktet.

Læs mere

Ny teknologi betyder, at opdateringsarbejdet nu kan forenkles og

Kolding

samtidig kan det sikres, at medarbejderen altid har let adgang til

Uge 47 fredag d. 20.

arbejdspladsbrugsanvisningen. AM-online har udviklet en App, hvor

november

alle oplysningerne i virksomhedens arbejdspladsbrugsanvisninger

Læs mere

gøres elektronisk tilgængelige. Alle virksomheder, som har oprettet
deres produkter i KEMI-basen, kan få adgang til deres produkter

København

gennem den udviklede App, som er tilgængelig i både App store og

Uge 48 fredag d. 27.

Google Play. Brugen forudsætter dog, at virksomheden har fået

november

oprettet og udarbejdet deres arbejdspladsbrugsanvisninger i KEMI-

Læs mere

basen.
Kontakt kundeservice, hvis du ønsker mere information om, hvordan
din virksomhed kan simplificere opdateringsarbejdet med
arbejdspladsbrugsanvisninger.

Arbejdsmiljøuddannelsen
Vi tilbyder igen 25
uddannelsessteder i landet.
Som eneste udbyder tilbyder

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse
Alle medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen skal tilbydes 1½ dags
supplerende arbejdsmiljøuddannelse hvert år, så det sikres at de
relevante kompetencer løbende udvikles. Flere undersøgelser tyder
på, at mange medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen ikke modtager
det lovpligtige tilbud – og at endnu færre gennemfører 1½ dags
supplerende arbejdsmiljøuddannelse hvert år. De rette kompetencer
er en af forudsætningerne for, at medlemmer at
arbejdsmiljøorganisationen kan medvirke til at skabe et sikkert, sundt
og langt arbejdsliv for medarbejderne på virksomheden.

vi kurser på dansk, engelsk og
tysk, og som sædvanlig har vi
gennemførelsesgaranti.
København
Uge 16 d. 13. - 15. apr.
Tønder
Uge 16 d. 13. - 15. apr.
Kolding
Uge 17 d. 20. - 22. apr.

og langt arbejdsliv for medarbejderne på virksomheden.
AM-uddannelsen udbyder en lang række supplerende
arbejdsmiljøuddannelser i hele landet. Emnerne er blandt andet:

Næ stved
Uge 18 d. 27. - 29. apr.
Århus
Uge 18 d. 27. - 29. apr.

Ergonomi – kroppen på job

Aalborg

SIKKER ADFÆRD

Uge 18 d. 27. - 29. apr.

Fokus på kerneopgaven

Sønderborg

Psykisk arbejdsmiljø

Uge 19 d. 4. - 6. maj.

Kemi i praksis

København (OSH traning)

Nudging

Week 19 d. 4. - 6. may.

Arbejdsmiljørepræsentant træd i karakter
Værnemidler – har du valgt de rette

Se flere kurser her

Skab trivsel gennem positiv psykologi
Læs mere på www.am-uddannelsen.dk hvor hele kursusprogrammet
er tilgængeligt.

Kundeservice
Tlf: 70 107 701
kontakt@am-gruppen.dk
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