
VÆRSGO’ 
ARBEJDSMILJØUDDANNELSE 
HVOR LANDBRUGET ER 
OMDREJNINGSPUNKTET

Udbudt i samarbejde med:



DM&E og SEGES udbyder den lovpligtige tredages  
arbejdsmiljøuddannelse direkte målrettet landbruget

ER DU   
• nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant?
• arbejdsmiljørepræsentant eller leder i en arbejdsmiljøgruppe?
• interesseret i godt og sikkert arbejdsmiljø på din bedrift?

SÅ TILMELD DIG NU!   

DATO OG STED
Torsdag den 2. april 2020
8:30-16:00

Fredag den 3. april 2020
8:00-16:00

Tirsdag den 21. april 2020
8:00-16:00

1. kursusdag afholdes hos på Horisont, Agro Food Park 10, 8200 Aarhus N
2. og 3. kursusdag afholdes hos SEGES, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N



DM&E og SEGES udbyder den lovpligtige tredages  
arbejdsmiljøuddannelse direkte målrettet landbruget

ER DU   
• nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant?
• arbejdsmiljørepræsentant eller leder i en arbejdsmiljøgruppe?
• interesseret i godt og sikkert arbejdsmiljø på din bedrift?

SÅ TILMELD DIG NU!   

EMNER
• Arbejdsmiljøbegrebet • Arbejdsmiljøloven • Arbejdsmiljøorganisation • APV 
Arbejdsulykker • Instruktion • Oplæring • Ulykkesforebyggelse • Arbejdspladsbrugs-
anvisning • Risikovurdering • Rygepolitik • Psykisk arbejdsmiljø • Årshjul 

Du skal imellem 2. og 3. kursusdag løse en praktisk opgave i din virksomhed. 
Der bliver god hjælp til at definere opgaven.

Vi glæder os til at hjælpe dig med at få lagt nogle gode grundsten i din bedrift, alt 
sammen i gode rammer, med god forplejning og sammen med andre fra branchen.

ARBEJDSMILJØ I LANDBRUGET
Uddannelsen giver dig viden om de opgaver og krav, der er til din rolle som 
arbejdsmiljørepræsentant eller leder på bedriften. 

• Masser af vigtig viden om arbejdsmiljø i landbruget
• God sparring med arbejdsmiljøkonsulenter
• Idéer til løsning af konkrete arbejdsmiljøopgaver 
• En grundig faglig viden om arbejdsmiljø som en arbejdsmiljøgruppe skal have
• Kursusbevis til deltageren
• Kursusbevis til virksomheden til dokumentation for, at de pågældende  

medarbejdere har gennemført det lovpligtige kursus
• En pakke med nyeste materiale om arbejdsmiljø målrettet landbruget
• Værktøjer til brug i hverdagen, når du kommer hjem igen
• 1 times gratis konsulentbesøg på virksomheden efter kurset,  

hvor arbejdsmiljøgruppens arbejde hjælpes videre 
•  Bogen: Fakta om arbejdsmiljø 2019

I uddannelsen veksles der mellem oplæg fra underviser, landmand og arbejds-
miljøkonsulent samt gruppeopgaver og erfaringsudveksling. På den måde vil der 
skabes sammenhæng til den praktiske hverdag hjemme på arbejdspladsen. 



HVEM SKAL PÅ KURSUS?
En arbejdsmiljøgruppe skal som minimum bestå af en arbejdsmiljørepræsentant 
og en arbejdsmiljøleder. Begge personer skal gennemføre den lovpligtige arbejds-
miljøuddannelse. Hvis arbejdsmiljølederen også er arbejdsgiver, skal han/hun ikke 
nødvendigvis gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

Arbejdstilsynet og arbejdsmiljøprofessionelle anbefaler dog arbejdsgivere og 
arbejdsmiljørepræsentanter, at deltage på samme uddannelse, idet arbejdsgiveren 
er juridisk ansvarlig for ansatte og arbejdsforholdene. Desuden viser erfaringer, 
at deltagere fra samme arbejdsplads får rigtig meget glæde og stort udbytte ved 
at gennemføre uddannelsen sammen. Kom derfor gerne to fra samme arbejds-
plads – det gør en stor forskel på jeres arbejdsplads og jeres arbejdsmiljø- 
arbejde.

Hvad hvis jeg allerede har et kursus?
Uddannelser gennemført før 1. april 1991 er forældede og skal opdateres.

FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL
Helle Domino, arbejdsmiljøchef, SEGES
tlf. 8740 5555, hbd@seges.dk

Tilmelding/pris
Tilmelding senest den 26. marts 2020, kr. 5.995 ekskl. moms pr. person.
Tilmelding inden 13. marts giver 250 kr. rabat.

LINK TIL TILMELDING 

Ved framelding efter 26. marts betales fuld pris for kurset.

Antal deltagere: Maks. 20 deltagere på holdet. Kurset afholdes ved min. 16 deltagere.

Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.
SEGES
Agro Food Park 15
DK 8200 Aarhus N

+45 8740 5000
info@seges.dk
seges.dk

TILMELD DIG HER

https://www.tilmeld.dk/arbmiljoeuddapril2020

