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Arbejdsmiljøuddannelsen

for autobranchen

Roskilde 2023

Som det eneste firma i Danmark tilbyder HSE-Plus nu i samarbejde med 
ABAS Miljøservice den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse (§ 9) 
målrettet autobranchen og nært beslægtede brancher. På den måde 
bliver indholdet praksisnært og relevant for kursisternes daglige arbejde.

Hvornår
Kurset afholdes 18.04. + 19.04. og 04.05.2023.

Sted
Undervisningen foregår Roskilde Kongres- og Idrætscenter
Møllehusvej 15, Roskilde.

Pris
Prisen for arbejdsmiljøuddannelsen er 4650 kr. pr. person.

Underviserne har stor erfaring fra autobranchen gennem mere end 20 
års arbejde som arbejdsmiljøkonsulenter i Autobranchen:

Tilmelding og betaling sker ved at gå ind på https://bit.ly/amu-roskilde

Betingelser for kurset fremgår af www.hse-plus.dk/betingelser-auto-3dage

Du er velkommen til at skrive eller ringe, hvis du har spørgsmål.

HSE-Plus, www.hse-plus.dk

Tove Gregersen

tove@hse-plus.dk

Tlf. 3028 8634

Tove Gregersen, Cand. Scient., er specialist inden for 
APV, sikkerhedsrunderinger, kemisk APV værnemidler, 
kurser, certificering mv. 

Frank Bærentsen, fysioterapeut, er specialist indenfor 
ergonomi, indretning, belysning, støj, mv.
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Indholdet i

arbejdsmiljøuddannelsen for 

autobranchen

Indholdet i arbejdsmiljøuddannelsens 22 timer er fordelt med:

1. Dag (9.00-16.00) (morgenmad fra kl. 8.30)
• Præsentation af uddannelse og deltagere
• Arbejdsmiljøloven i en nøddeskal – kort intro til lovgivning
• Roller, ansvar og opgaver for arbejdsmiljørepræsentanter og ledere
• Arbejdsmiljøorganisationen og den årlige arbejdsmiljødrøftelse
• Samarbejde og samarbejdspartnere

2. Dag (8.00-16.00) (morgenmad fra kl. 8.00)
• Det lange seje træk (systematiske arbejdsmiljøarbejde)
• APV 
• Kemisk APV på et værksted
• Forebyggelse og sikkerhedsrunderinger
• Psykisk arbejdsmiljø

3. Dag 8.30 – 16.00 (morgenmad fra kl. 8.00)
• Praktisk opgave
• Ergonomi på et autoværksted eller kontor 
• Arbejdsskader og forebyggelse af skader og sygefravær
• Det langsigtede arbejdsmiljøarbejde
• Sammenfatning og evaluering

Der er fuld forplejning under hele kurset

Den praktiske opgave udføres selvstændigt i egen virksomhed mellem dag 
2 og dag 3. Der er mulighed for at ringe til underviser for sparring. Opgaven 
præsenteres på dag 3. Det er ikke nødvendigt at aflevere opgaven på skrift. 

Når de tre dages undervisning er gennemført og hjemmeopgaven 
præsenteret, fremsendes kursusbeviset. 
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