
Arbejdsmiljøkursus for 
private daginstitutioner 
den 29.-30. maj 2017 

med fokus på love og regler for arbejdsmiljøarbejdet, det gode  
samarbejde og social kapital samt lyd, støj og akustik

På Hornstrup Kursuscenter, Kirkebyvej 33, Hornstrup Kirkeby, 7100 Vejle

I løbet af de to dage vil vi i en blanding af oplæg, gruppearbejde og øvelser gennemgå:

Reglerne for arbejdsmiljøorganisationen i en daginstitution

• Hvad er lovgrundlaget?
• Hvordan er ansvars- og rollefordelingen mellem bestyrelse, leder, AMR og TR?
• Hvordan opbygger man en arbejdsmiljøorganisation i institutionen?

Det gode samarbejde

• Hvad er psykisk arbejdsmiljø og social kapital?
• Hvordan definerer I jeres kerneopgave?
• Hvordan kan I arbejde med at sikre og styrke et godt samarbejde i institutionen  

med udgangspunkt i det pædagogiske arbejde?

Lyd og støjs påvirkning på arbejdsmiljøet

• Hvad siger loven?
• Hvordan påvirker støj børn og voksne?
• Hvordan kan man arbejde med lyd og akustik?

Kurset kan dække det lovpligtige årlige tilbud om supplerende uddannelse  
til arbejdsmiljøorganisationen.

For tilmelding se vedlagte tilmeldingsseddel.

Paraplyorganisationerne/administrationsselskaberne og BUPL har aftalt at sætte fokus på det 
psykiske arbejdsmiljø i de private daginstitutioner, da et godt arbejdsmiljø er helt afgørende for 
den gode dagligdag i institutionerne. Derfor arrangerer vi nu i fællesskab et kursus for ledere, 
arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR) og tillidsrepræsentanterne (TR) i de private institutioner.

Børneringen – SPIA – FOBU – Danske Daginstitutioner 
DLO – Accounter – FDDB – BUPL 



Send tilmelding senest den 7. april til: isi@bupl.dk 
eller til institutionens paraplyorganisation/administrationsselskab 

Prisen for kurset er 2.295,- (inkl. moms) pr. person, inkl. overnatning og forplejning
Tilmelding er bindende. 

Institutionens navn og paraplyorganisation/administrationsselskab:

Deltagerens/deltagernes navn(e) og funktion (AMR/TR/Leder): 

For AMR og Leder: har deltageren gennemført den obligatoriske uddannelse?       

Ja         Nej 
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Børneringen – SPIA – FOBU – Danske Daginstitutioner 
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