SUPPLERENDE
ARBEJDSMILJØUDDANNELSER

- ny viden om arbejdsmiljø til din virksomhed
Virksomheden skal hvert år tilbyde
Uddannelsesdagen lægger vægt på dialog om
Supplerende Arbejdsmiljøuddannelse til
god arbejdsmiljøpraksis på tværs af virksomarbejdsmiljørepræsentanter og ledere i AMO. heder og fag.
BFA Bygge & Anlæg har sammen med NEXT Pris per kursusdag: 2.500 kr. inklusive forudviklet Supplerende Arbejdsmiljøplejning.
uddannelse specielt til medlemmer af AMO i
bygge- og anlægsvirksomheder.

Du er selv med til at bestemme emner, der er relevante for jeres virksomhed.
Glostrup

Scandic Sluseholmen ----------------------- 13. og 14. december 2017

Ålborg

AMU Center Nordjylland ------------------ 17. og 18. januar 2018

Kolding

Scandic Kolding ----------------------------

6. og 7. februar 2018

Sønderborg

Scandic Sønderborg ------------------------

13. og 14. marts 2018

Århus

Scandic Aarhus Vest ------------------------ 17. og 18. april 2018

Slagelse

Hotel Frederik d. II - Slagelse --------------

24. og 25. april 2018

Glostrup

Scandic Glostrup ---------------------------

15. og 16. maj 2018

Bornholm

Griffen Spa Hotel - Rønne -----------------

11. og 12. september 2018

Tilmeldingsblanket og kursusbeskrivelser findes på www.bfa-ba.dk

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø
i Bygge & Anlæg
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Uddannelsesdagene gennemgår den
nyeste viden om
arbejdsmiljøpraksis inden for
bygge- og anlægsbranchen.

Der udbydes 2 uddannelsesdage i
forlængelse af hinanden.
Man kan vælge at deltage i en eller
begge dage. BFA anbefaler, at man
deltager begge dage.

Kursusindhold
Første dag sætter fokus på:
• Psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen
• Kommunikation og dialog
• Sikkerhedskultur, samarbejde og konflikthåndtering – også når der er flere
kulturer på byggepladsen
• Værktøj til arbejdsmiljødrøftelse og kompetenceudviklingsplan
Anden dag sætter fokus på:
• Forebyggelses af smerter i bevægeapparatet
• Brug af tekniske hjælpemidler
• Planlægning og logistik i arbejdsmiljøarbejdet
• Forebyggelse af ulykker

Ca. 2 uger før kursusstart får I mulighed for at komme med forslag til emner på kurset.
Tilmeldingsblanket og kursusbeskrivelser findes på www.bfa-ba.dk

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø
i Bygge & Anlæg

