Bättre Arbetsmiljö är en grundutbildning som förmedlar ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete
och utvecklar deltagarnas förmåga till eget lärande.

SYFTE
För att bättre möta framtidens behov och krav
behöver alla medarbetare ha grundläggande
arbetsmiljökunskaper.
MÅL
Arbetsmiljön berör många kunskapsområden
som teknik, biologi, kemi, psykologi m m.
Det behövs teoretiska kunskaper och praktisk
erfarenhet för att kunna lösa arbetsmiljöproblem och skapa en god arbetsmiljö.
Efter utbildningsdagarna ska deltagarna kunna:
- Samverka i arbetsmiljöfrågor
- Identifiera risker och medverka till att
genomföra förebyggande åtgärder
- Följa och överblicka sambandet mellan en
god arbetsmiljö och verksamhetens
utveckling
- Söka information och kunna omsätta den i
det dagliga arbetsmiljöarbetet.
ARBETSMETOD
Utbildarna varvar föreläsningar med att låta
deltagarna arbeta i grupp med fall som
beskriver olika arbetsmiljösituationer.
MÅLGRUPP
Chefer, arbetsledare, skyddsombud andra fackliga företrädare och andra som utifrån sin
funktion har behov av kunskaper om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.
KURSLÄNGD OCH DELTAGARANTAL
3 heldagar mellan 08.00-16.00.
Kursdagar är torsdagar. Kursen genomförs i
Fläkt Group:s kurslokaler på Fläktgatan 1.

LITTERATUR
Handbok och kursdokumentation.
INTYG
Kursintyg utfärdas efter genomgången
utbildning. För intyg krävs att man
deltagit samtliga tre dagar.
PRIS
7 250:- inklusive kurslitteratur och
måltider.
ANMÄLAN
Anmälan görs senast torsdagen den
21 mars 2019.
E-posta anmälan till:

johan.bernhardsson@jonkoping.fhv.se

Bifoga följande uppgifter:
- Kursnamn (BAM)
- Företag
- Adress, postnummer och ort
- För- och efternamn
- Telefon arbete
- Mobiltelefon
- E-postadress
- Fakturaadress, om annat än ovan.
För ytterligare information om
utbildningen kan Ni kontakta kursledare
Johan Bernhardsson på telefon:
010 – 242 82 70 eller 070 – 930 68 45.

FÖRELÄSARE
Skyddsingenjör, kursledare
Företagssköterska
Beteendevetare.
Företagshälsan i Jönköping AB
John Bauersgatan 4, 553 23 Jönköping
Org. nr. 556199-9193
Hemsida: www.foretagshalsanjonkoping.se
E-post: info@jonkoping.fhv.se

Tfn: 010 – 242 82 60
Fax: 010 – 242 82 61
SÄTE: Jönköping
Bankgiro: 563-9471

Jönköping Öster:
Jönköping Väster:
Huskvarna:
Torsvik:
Bankeryd:

John Bauersgatan 4
Barnarpsgatan 13
Viktoriagatan 1
Kylvägen 4
Tallvägen 32

010 - 242 82 60
010 - 242 82 60
010 - 242 82 60
010 - 242 82 40
010 - 242 82 60

