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Efteruddannelse 
Årlig arbejdsmiljødrøftelse 

Det får du ud af kurset: 
Kurset gennemgår de nye begreber i ar-

bejdsmiljøloven: Årlig  arbejdsmiljødrøf-

telse og kompetenceudviklingsplan. Der-

ved sættes du i stand til at tilrettelægge 

indholdet af samarbejdet om sikkerhed 

og sundhed for det kommende år i sam-

arbejde med øvrige arbejdsmiljøansvar-

lige. Derudover giver kurset også mulig-

hed for, at deltagerne ved at arbejde 

konkret med virksomhedens kompetence-

udviklingsplan, kan udarbejde oplæg til 

udviklings- og uddannelsesbehov for virk-

somhedens arbejdsmiljøorganisation. 

Den 1. oktober 2010 træder den nye ar-

bejdsmiljølovgivning i kraft, som blandt 

andet indebærer, at virksomhedens ar-

bejdsmiljøorganisation fremover skal af-

holde en årlig arbejdsmiljødrøftelse, 

hvor de skal forholde sig strategisk til ar-

bejdsmiljøarbejdet i det kommende år og 

herunder arbejde med: 

• Evaluering af mål fra sidste år 

• Mål for det kommende år 

• Tilrettelæggelse af indhold i det 

kommende år 

• Sammenhæng mellem ressourcer 

og arbejdsmængde 

• Hvordan sikres det at de rette 

kompetencer opnås? 

• Samarbejdsform 

• Mødeplan i arbejdsmiljøorganisa-

tionen 

• Dokumentation herfor 

Virksomhederne skal samtidig hvert år 

drøfte, om den nødvendige arbejdsmiljø-

viden og de rette kompetencer for ar-

bejdsmiljøarbejdet er til stede. Hertil  

 

udarbejdes kompetence-udviklingsplaner 

for arbejdsmiljøorganisationens medlem-

mer, som knyttes sammen med virksom-

hedens væsentligste arbejdsmiljøforhold. 

Kurset stiller skarpt på følgende emner: 

• Hvad kendetegner arbejdsmiljø-

kompetencer? 

• Hvordan kortlægger vi de tilste-

deværende kompetencer? 

• Hvordan kan vi måle kompeten-

cer? 

Det arbejder vi med: 

• Arbejdsmiljøorganisationens rol-

ler og opgaver 

• Strategi- og årsplanlægning for 

arbejdsmiljøarbejdet – proces og 

indhold 

• Kompetenceudviklingsplan – og 

dens kobling til de årlige drøftel-

ser 

• Værktøjer til års- og kompeten-

ceudviklingsplan 

• Viden og praktiske opgaver i rela-

tion til strategisk og systematisk 

arbejdsmiljø 

Kurset retter sig mod: 

Alle medlemmer i arbejdsmiljøorganisati-

onen 
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