Kort
og godt
om den
supplerende
uddannelse

indledning
Den årlige supplerende uddannelse inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at
sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden og kompetencer inden for arbejdsmiljøet. Hvilken uddannelse man vælger, er op til behovet hos den enkelte virksomhed og det enkelte medlems kompetence. Det kan være
alt fra APV til social kapital, kursus hos kursusudbyderen eller fællesseminar på virksomheden.
Som en hjælp til de grafiske virksomheder har Grafisk BAR udarbejdet denne pjece, som kort beskriver reglerne
vedrørende den supplerende uddannelse, således at du hurtigt kan få et overblik. Vi mener, at det er vigtigt, at alle
medlemmer af AMO tilbydes og deltager i de kurser, de har behov for, så de besidder de rette kompetencer til at
udføre deres opgave som arbejdsmiljøleder og arbejdsmiljørepræsentant.
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Den supplerende uddannelse skal give viden og kompetencer, der er relevante for virksomhedens arbejdsmil-

Arbejdsgiveren skal sørge for, at der stilles den nødvendige
tid og midler til rådighed, for at arbejdsmiljøledere – og
repræsentanter kan deltage i den supplerende arbejdsmiljøuddannelse. Desuden skal arbejdsgiveren betale udgifterne
til uddannelserne og godtgøre tab af indtægt som følge af at
deltage i uddannelser.
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Fakta

Der er mange virksomheder, der tilbyder kurser til

Hvor mange dage varer den supplerende
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• Ergonomi

eller arbejdslederen er valgt eller udpeget skal

• Stress
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• Kemi
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• Kommunikation

supplerende uddannelse årligt. De to dage skal

• Social kapital

være tilbudt og påbegyndt inden for de første

• Trivsel

ni måneder, efter at den obligatoriske arbejds-

• Konflikthåndtering

miljøuddannelse er afsluttet. Er uddannelsen

• Fokus på sikkerhed

opdelt på enkelte dage, skal begge dages kursus

•	Forberedelse på Arbejdstilsynets besøg

være gennemført inden for de første 12 måneder
af funktionsperioden. Arbejdsgiveren kan dog

Kilde: Cefal og DA

kræve, at de gennemføres i sammenhæng.

Er det et lovkrav, at man som AMO-medlem
gennemfører den supplerende uddannelse?

Fire pjecer om AMO
Pjecen ”Kort og godt om den supplerende uddannelse” er den fjerde i række af formidlingsmateriale
om AMO. De tre andre er henholdsvis:
”Er I godt på vej med jeres arbejdsmiljødrøftelse?”
fra 2011

Man har ret men ikke pligt til at gennemføre den
supplerende uddannelse. Formålet med den supplerende uddannelse er at sikre løbende målrettet opdatering, som styrker deres kompetencer
inden for arbejdsmiljøet.

www.grafiskbar.dk/publikationer/arbejdsmiljoedroeftelse/

”Har I styr på jeres arbejdsmiljøkompetencer?”
fra 2012
www.grafiskbar.dk/publikationer/kompetenceudvikling/

”AMO i praksis – en vej til et godt arbejdsmiljø”
fra 2013
www.grafiskbar.dk/publikationer/amo-i-praksis/
Er I godt
på vEj mEd
jErEs

arbEjdsmIljøarbEjdE?
Her er en oversigt over de nye regler om:
Årlig arbejdsmiljødrøftelse
KompetenceudviKlingsplan
tilbud om supplerende uddannelse

Har I styr
pȦ jeres
arbejdsmiljøkompetencer?

Læs i indstikket:
• At Arbejde systemAtisk med Arbejdsmiljøet
• kom i gAng – det betAler sig!
• reglerne om kompetenceudvikling
• reglerne om tilbud om supplerende uddAnnelse
• erfAringer frA Andre virksomheder

AMO i praksis –

en vej til et godt arbejdsmiljø

Skal den supplerende uddannelse godkendes af
Arbejdstilsynet?
Nej. Hverken udbydere eller selve uddannelsen
skal godkendes af Arbejdstilsynet. Det er kun
udbydere af den obligatoriske uddannelse på tre
dage, der skal godkendes.

vox pop
Formand for arbejdsmiljøudvalget på Fynske

Hvilke kurser har I valgt?

Arbejdsmiljøleder Schur Pack Denmark

Hvilke kurser har I valgt?

Medier  Jerk Hammelsvang:

”Det har eksempelvis været stresshåndtering det ene

 Georg Juelsgaard:

”Sidste år var vi af sted på et kursus i konflikthåndtering. Vi har også været af sted på et kursus i, hvordan

år. Og så har det været et kursus i håndtering af besøg

Hvordan har I grebet den supplerende uddannelse af

fra Arbejdstilsynet. Alt det med at få APV-papirerne i

Hvordan har I grebet den supplerende uddannelse af

man foretager en sikkerhedsrundering.

AMO folk an?

orden og få styr på handleplanerne. Og så har vi haft

AMO folk an?

I år har jeg tænkt mig at foreslå, at vi tager på et virk-

”Vi har valgt en løsning, hvor alle 25 medlemmer af

et kursus i at håndtere sygemeldinger med alt, hvad

”Hele arbejdsmiljøorganisationen mødes, og så bliver

somhedsbesøg hos et andet firma, der også arbejder

AMO tager af sted på kompetencegivende supplerende

det indebærer af sygefraværssamtaler. I den forbin-

vi enige om, hvilke kurser vi ønsker at tage på. Vi tager

indenfor vores område og ser og hører, hvordan de

uddannelse sammen. Vi synes, at det med at en med-

delse udarbejdede vi et også et faktablad, indeholdende

alle sammen af sted på det samme, fordi vi oplever,

arbejder med sikkerhed. Man får rigtig meget viden og

arbejder tog af sted på det ene, og en anden til noget

lovkrav som blandt andet sygefraværssamtale og

at det styrker os, at vi har den samme viden alle sam-

inspiration af at udveksle erfaringer med andre.”

andet, blev for sporadisk, og den viden de enkelte fik,

mulighedserklæring. Retningslinjer som er til megen

men.”

blev ikke fælles viden. Derfor har vi de sidste tre år

gavn for den enkelte i forhold til sygdom af enhver art.

valgt at tage af sted sammen. Vi finder også ud af, hvad

Den løsning fungerer rigtig godt for os. Vi får en fælles

vi har brug for input til sammen.”

viden, som danner udgangspunkt for debat.”

Chef for Centrum Grafisk Færdiggørelse a/s

har rigtig svært ved at finde relevante kurser, fordi de

 Gitte J. Amby:

gerne vil have noget, der er målrettet fx industri. De
kurser vi kan finde, er meget brede eller sigter på kon-

Hvordan har I grebet den supplerende uddannelse af

tor/computerarbejde.

AMO folk an?
”Ja, det er et godt spørgsmål. Men i forbindelse med

Hvilke kurser har I valgt?

den årlige arbejdsmiljødrøftelse fastlægger vi et team

”Vi har ikke lagt den endelige plan endnu, men det

for årets arbejde. I år er det EGA og rotation. Vores AMO

bedste bud lige nu er at bruge vores ”hus” fysioterapeut

folk ønsker uddannelse indenfor det tema, men vi (de)

– han har allerede deltaget i et af vores møder.”

Health and Safety Manager For Smurfit Kappa

Hvilke kurser har I valgt?

 Niels Lynggaard:

”For det meste har folk valgt kurser i noget, der var
direkte relevant i forhold til en konkret situation, de stod

Hvordan har I grebet den supplerende uddannelse af

i på arbejdspladsen. Eksempelvis har det været kurser

AMO folk an?

i maskinsikkerhed og i sikkerhed og regler i forbindelse

”Vi har ladet det være op til de enkelte at vælge, hvad

med maskinsammenbygning. Derudover har flere valgt

de oplevede, var relevant. Så de er selv kommet med

at tage på faglige kurser i 3F regi.”

forslag.”

Arbejdsmiljørepræsentant i Scanprint a/s

Hvilke kurser har I valgt?

 Inge-Britt Vestbjerg:

”Indtil videre har vi været på kurser i konflikthåndtering,
Den svære samtale, stresshåndtering og forebyggelse

Hvordan har I grebet den supplerende uddannelse af

af arbejdsulykker.”

AMO folk an?
”I forbindelse med vores årlige arbejdsmiljødrøftelser opfordrer vi alle arbejdsmiljørepræsentanter til at
komme med forslag til relevant uddannelse. Og det gør
de så. Faktisk er der frit valg i forhold til, hvilke kurser
folk ønsker at tage af sted på. Jeg har selv lige været af
sted på et kursus i konflikthåndtering.”

Arbejdsmiljørepræsentant i DS Smith Packaging

Hvilke kurser har I valgt?

 Ninus Seistrup:

”Det overordnede tema for de to mødedage var psykisk
arbejdsmiljø med alt, hvad det indebærer. Og årsagen

Hvordan har I grebet den supplerende uddannelse af

til det var, at vi netop har formuleret en trivsels- og

AMO folk an?

stresspolitik på vores arbejdsplads, og derfor var det et

”Vi valgte at arrangere et to dages møde i Horsens,

område, som vi var interesserede i.”

hvor alle AMO folk deltog. På mødet var der forskellige temaer, hvor man kunne arbejde nærmere med et
specifikt område.”

