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Supplerende arbejdsmiljøuddannelser                                                             
vedrørende arbejdsmiljølovgivning m.v. 

 
Ud over den obligatoriske uddannelse på 22 timer skal arbejdsgiveren tilbyde løbende, supplerende arbejdsmiljøud-
dannelse til arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i Arbejdsmiljøorganisationen (AMO).  
 
Inden for det første år som medlem af AMO skal medlemmerne have tilbudt to dages supplerende uddannelse.  
 
Hvert af de efterfølgende år, hvor arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere sidder i AMO, skal arbejdsgiveren 
tilbyde uddannelse svarende til 1½ dags varighed. 
 
Formålet med den supplerende uddannelse skal være at sikre løbende målrettet opdatering, som kan styrke kompe-
tencerne hos arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere.  

 
Disse kurser kan afholdes for arbejdsmiljøorganisationens medlemmer på virksomheden. Virksomheden kan med 
fordel lade flere interesserede medarbejdere deltage herunder samarbejdsorganisationens medlemmer, da det kan få 
den nye viden og nye holdninger til at sprede sig hurtigere i virksomheden. Flere mindre virksomheder kan gå sammen 
om et kursus. Kurserne kan også tilbydes som åbne kurser. 
 

Nr. Emne Supplerende arbejdsmiljøuddannelser - Indhold Varigheden 
aftales 

Lovgivning m.v. 

1 APV og årlig ar-
bejdsmiljødrøftel-
se 

Gennemgang af reglerne for APV, arbejdsmiljøorganisation og den årlige 
arbejdsmiljøsamtale. 
Gennemgang af forskellige metoder til at udarbejde en god og enkel APV i 
form af  

 Kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljø 

 Prioritering af hvilke problemer der er de vigtigste og dem der skal 
arbejdes først med 

 Udformning af en enkel og overskuelig handlingsplan for de arbejdsmil-
jøproblemer der er prioriteret  

 Opfølgning – hvordan gøres det enkelt og effektivt? 

½ - 1 dag 

2 Arbejdsmiljøloven Gennemgang af arbejdsmiljøloven (AML) og hvordan den fungerer som 
rammelov. 
Hvilke krav skal virksomhederne efterleve? 
Hvordan kan kravene efter AML efterleves – hvad skal der til for, at det er 
nok? 
Hvad er administrativ praksis? 
Hvordan kan man anvende 

 Bekendtgørelser 

 AT – vejledninger 

 Branchevejledninger 

 AT – interne instrukser, og  

 Arbejdstilsynets tilsynsinstrukser? 
Hvordan udfører Arbejdstilsynet sit tilsyn? 
Hvad kan jeg gøre for at forberede mig på tilsynet? 
Hvordan får jeg en grøn smiley? 

1 – 2 dage 

 


