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Bra att veta!

INFORMATION

A

lbins folkhögskola tillhandahåller arbetsmiljöutbildningar till förmånliga
priser. All utbildning vi genomför är av hög kvalitet, med syfte att utveckla
människor, som i sin tur utvecklar företag, organisationer och samhället i stort.
Våra pedagoger är professionella och besitter den kompetens som krävs för
respektive utbildning. Vi har en hög lärartäthet och vi genomför utbildningar
utifrån folkbildningens tanke, oavsett om det är en fysisk eller digital utbildning.

ANPASSAD UTBILDNING

V

i erbjuder ven anpassade arbetsmilj utbildningar f r ert f retag/
organisation. Kontakta oss så diskuterar vi oss fram lämpliga lösningar.

EKONOMI

V

år verksamhet är momsbefriad, vilket innebär att priserna som anges är de
slutgiltiga. I priset ingår f rutom lokaler och pedagoger, ven pedagogiskt

material, utbildningslitteratur samt f rmiddags ka, lunch och eftermiddags ka
alla dagar. Andra kostnader s som resekostnader, övernattning etc ligger utanf r
och skall betalas av det företag/organisation som bekräftat anmälan till
utbildningen.

ANMÄLAN

A

nmälningsblanketter hittar du på vår hemsida www.abins.nu under iken
Arbetsmiljöutbildningar. Se till att du fyller i alla uppgifter korrekt och klicka

sedan på ”Skicka”. Därefter tar vi hand om processen så att du får rätt information i
god tid inför utbildningen.

15 dagar innan utbildningen startar, får deltagaren besked om
utbildningen kommer att bli av.
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Arbetsmiljö för alla

A

rbetsmiljö handlar om allt du ser, hör och känner. I Sverige har vi lång erfarenhet
av att utveckla arbetsmiljö. I över 100 år har vi tillsammans drivit
arbetsmiljöarbetet för att utveckla människor, lokaler, maskiner och därmed också
organisationer/företag.
Vi tycker att det är viktigt att alla har grundläggande kunskaper för att kunna medverka
till den fortsatta utvecklingen av arbetsmiljön på arbetsplatser runt om i Sverige.
Den här utbildningen ger dig grundläggande kunskaper inom arbetsmiljö.
Utbildningen pågår under två sammanhängande dagar.

Målgrupp
Anställda i verksamheten.

Förkunskapskrav
Inga förkunskaper krävs.

Syfte:
Utbildningens syfte är att öka deltagarnas kunskap och intresse för arbetsmiljöarbete
på den egna arbetsplatsen.

Mål:

• Att deltagarna ska få grundläggande kunskap om arbetsmiljölagen.
• Att få kännedom kring de olika roller och ansvar på arbetsplatsen.
• Att deltagarna ska förstå hur deras medverkan påverkar arbetsmiljö på
arbetsplatsen.
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Utbildning

Datum

Plats

1

Arbetsmiljö för alla

14-15/2

Digitalt i Zoom

2

Arbetsmiljö för alla

28-29/3

Landskrona

3

Arbetsmiljö för alla

24-25/5

Digitalt i Zoom

4

Arbetsmiljö för alla

29-30/8

Digitalt i Zoom

5

Arbetsmiljö för alla

24-25/10

Landskrona

6

Arbetsmiljö för alla

28-29/11

Digitalt i Zoom

Pris: 3 960 kr/deltagare

I priset ingår f rutom lokaler och pedagogen, ven pedagogiskt material,
utbildningslitteratur samt f rmiddags ka, lunch och eftermiddags ka alla dagar (kost ingår
inte i digitala utbildningar). Andra kostnader s som resekostnader, övernattning etc ligger
utanf r och skall betalas av det företag/organisation som bekräftat anmälan till utbildningen.
Information om hur du anmäler dig hittar du på sidan 3.

Kvinnor mellan 20 och 34 år är de som tycker det är allra viktigast
med aktivt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen.
Fler säger att de skulle vilja engagera sig mer i sin arbetsmiljö om de
fick avsätta tid för det.
Arbetsmiljöverkets attitydundersökning, Arbetsmiljöattityder 2019
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Grundutbildning inom arbetsmiljö

E

n bra arbetsmiljö är ingen självklarhet varken i Sverige eller någon annanstans.
Det krävs engagerade och kunniga medarbetare men också de rätta
förutsättningar att nå en god arbetsmiljö på den egna arbetsplatsen. Att jobba med
arbetsmiljö handlar till stor del om att hitta risker samt förebygga dem och det
fungerar bäst när det görs av chefer, skyddsombud och övriga anställda tillsammans.
Den här utbildningen ger dig grundläggande kunskaper inom arbetsmiljö.
Utbildningen är sex dagar lång och genomförs i två delar, tre + tre dagar.

Målgrupp
Alla som vill lära sig grunderna för ett aktivt arbetsmiljöarbete.

Förkunskapskrav
Inga förkunskaper krävs.

Syfte:
Utbildningens syfte är att skapa engagemang hos deltagarna för att jobba med
arbetsmiljö på arbetsplatsen. Syftet är också att skapa förutsättningar för god
samverkan på arbetsplatsen.

Mål:

•
•
•
•

Att deltagarna ska få grundläggande kunskap om arbetsmiljölagen.
Att få förståelse och kunskap kring olika roller och ansvar.
Att deltagarna ska förstå vikten av en god samverkan på arbetsplatsen.
Att deltagarna ska få kunskap om det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt AFS 2001:1.
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Utbildning

Datum: Del 1

Datum: Del 2

Plats

1

Grundutbildning inom arbetsmiljö

25-27/1

15-17/2

Landskrona

2

Grundutbildning inom arbetsmiljö

29-31/3

19-21/4

Digitalt i Zoom

3

Grundutbildning inom arbetsmiljö

26-28/4

17-19/5

Kristianstad

4

Grundutbildning inom arbetsmiljö

24-26/5

14-16/6

Landskrona

5

Grundutbildning inom arbetsmiljö

6-8/9

4-6/10

Landskrona

6

Grundutbildning inom arbetsmiljö

11-13/10

8-10/11

Digitalt i Zoom

7

Grundutbildning inom arbetsmiljö

15-17/11

29/11-1/12

Ronneby

8

Grundutbildning inom arbetsmiljö

15-17/11

13-15/12

Landskrona

Pris: 11 880 kr/deltagare

I priset ingår f rutom lokaler och pedagogen, ven pedagogiskt material,
utbildningslitteratur samt f rmiddags ka, lunch och eftermiddags ka alla dagar (kost ingår
inte i digitala utbildningar). Andra kostnader s som resekostnader, övernattning etc ligger
utanf r och skall betalas av det företag/organisation som bekräftat anmälan till utbildningen.
Information om hur du anmäler dig hittar du på sidan 3.

”Det är viktigt att ta vara på den vilja till engagemang som finns på
arbetsplatsen. En dålig arbetsmiljö kan i värsta fall leda till dödsfall,
men även till skador och sjukdomar”
Greta Svensson, kommunikationschef på Arbetsmiljöverket
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å

fi

ö
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Arbetsmiljö i praktiken

A

tt arbeta med arbetsmiljö i praktiken resulterar alltid i förbättringar både för
individen och organisationen/arbetsplatsen. Men det är känt sedan tidigare, för
att det ska börja hända grejer krävs det att några blir engagerade och tar tag i det som
inte fungerar. Vi är övertygade om att denna utbildning är just den boosten som
kommer att få er engagerade och börja ta tag i det som inte fungerar tillfredställande
idag.
Utbildningen pågår under fyra sammanhängande dagar.

Förkunskapskrav
Grundutbildning inom arbetsmiljö eller motsvarande.

Målgrupp
Alla som har en roll i arbetsmiljöarbetet.

Syfte
Utbildningens syfte är att ge kunskap och verktyg för att kunna driva ett systematiskt
arbetsmiljöarbete på den egna arbetsplatsen.

Mål
• Att deltagarna ska få kunskap i hur man kan arbeta praktiskt med systematisk
arbetsmiljö på den egna arbetsplatsen.
• Att deltagarna ska få kunskap om uppgiftsfördelningen, 6:6a, och 6:7 samt hur dessa
ska hanteras i praktiken.
• Att deltagarna ska få förståelse i hur man kan organisera arbetsmiljöarbetet på den
egna arbetsplatsen.
• Att deltagarna ska förstå vikten av att dokumentera arbetsmiljöarbete samt få
konkreta exempel på hur dokumentationen kan se ut.
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Utbildning

Datum:

Plats

1

Arbetsmiljö i praktiken

15-18/3

Landskrona

2

Arbetsmiljö i praktiken

13-16/6

Digitalt i Zoom

3

Arbetsmiljö i praktiken

27-30/9

Landskrona

4

Arbetsmiljö i praktiken

21-24/11

Digitalt i Zoom

Pris: 7 920 kr/deltagare

I priset ingår, f rutom lokaler och pedagogen, ven pedagogiskt material, utbildningslitteratur
samt f rmiddags ka, lunch och eftermiddags ka alla dagar (kost ingår inte i digitala
utbildningar). Andra kostnader s som resekostnader, övernattning etc ligger utanf r och skall
betalas av det företag/organisation som bekräftat anmälan till utbildningen.
Information om hur du anmäler dig hittar du på sidan 3.

- Hur har ni det på arbetsplatsen?
- Vad bidrar till att det känns bra?
- Hur kan det bli bättre?
Varje aktivitet i arbetet, varje f rmedlad attityd p arbetsplatsen och
alla intryck fr n arbetsdagen kan p verka v r h lsa.
Med hj lp av ett systematiskt arbetsmilj arbete kan ni organisera
verksamheten s att ni f rebygger m nga orsaker till oh lsa och fr mjar
god h lsa. F r att klara det beh ver arbetsmilj arbetet vara en del av
det dagliga arbetet.
Frågor & text från ”Guide för en bättre arbetsmiljö”, Arbetsmiljöverket
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ä

å
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å

ä
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Organisatorisk- och social arbetsmiljö (OSA)

”Kulturen äter strukturen till frukost”
Peter Drucker

K

ultur är väl etablerat i vårt samhälle. Vi inspireras, engageras och påverkas av den.
Våra arbetsplatser har en egen och unik kultur som speglas av ledarskapet,
kommunikationen och människorna i organisationen. Att vara medveten om vilken
arbetsplatskultur man har är en förutsättning för en välfungerande organisatorisk- och
social arbetsmiljö där kulturen både utvecklas och utvecklar.
Utbildningen pågår under tre sammanhängande dagar.

Målgrupp
Alla som har en roll i arbetsmiljöarbetet.

Förkunskapskrav
Grundutbildning inom arbetsmiljö eller motsvarande.

Syfte
Utbildningens syfte är att deltagarna ska få kunskap och verktyg för att kunna delta i
arbetet med organisatorisk- och social arbetsmiljö på den egna arbetsplasten.

Mål
• Att deltagarna ska få kunskaper i vad som omfattas av organisatorisk- och social
arbetsmiljö.
• Att deltagarna ska få förståelse för hur organisatorisk- och social arbetsmiljö
integreras i det systematiska arbetsmiljöarbetet på den egna arbetsplatsen.
• Att deltagarna ska få kunskap i hur man kan arbeta målinriktat med organisatoriskoch social arbetsmiljö på den egna arbetsplatsen.
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Utbildning

Datum:

Plats

1

Organisatorisk- och social arbetsmiljö

26-28/4

Digitalt i Zoom

2

Organisatorisk- och social arbetsmiljö

18-20/10

Landskrona

Pris: 5 942 kr/deltagare

I priset ingår, f rutom lokaler och pedagogen, ven pedagogiskt material, utbildningslitteratur
samt f rmiddags ka, lunch och eftermiddags ka alla dagar (kost ingår inte i digitala
utbildningar). Andra kostnader s som resekostnader, övernattning etc ligger utanf r och skall
betalas av det företag/organisation som bekräftat anmälan till utbildningen.
Information om hur du anmäler dig hittar du på sidan 3.

P kontoret inom ett stort tillverkningsf retag visade en medarbetarenk t och
ett ledarskapsseminarium att flera arbetsledare saknade kunskap om hur man
ska f rebygga och hantera oh lsosam arbetsbelastning.
En del p pek de att det saknades tid att ta till sig ny kunskap. D rf r avsatte
ledningen ett antal dagar under v ren f r utbil ning. Skyddsombuden gavs
ocks m jlighet att delta.
Text ur ”Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om
organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4
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Samverkan i skyddskommitté

A

rbetsplatser ska ha en bra arbetsmiljö där människor trivs, mår bra och kan
utvecklas. Skyddskommittén är ett nav och ett forum för samverkan som ska bidra
till arbetsplatsens arbetsmiljö på bästa sätt, den som en viktig del av arbetsplatsens
systematiska arbetsmiljöarbete.
Utbildningen pågår under tre sammanhängande dagar.

Målgrupp
Alla som ingår eller ska ingå i en skyddskommitté på arbetsplatsen.

Förkunskapskrav
Grundutbildning inom arbetsmiljö eller motsvarande.

Syfte
Utbildningens syfte är att skapa grundförutsättningar för ett väl fungerande arbete i
skyddskommitté på arbetsplatser.

Mål
• Att deltagarna ska få kunskap om skyddskommitténs uppdrag.
• Att deltagarna ska ha kunskap om skyddskommitténs sammansättning samt roller.
• Att deltagarna ska ha förståelse om hur samverkan i skyddskommitté på den egna
arbetsplatsen bör fungera.
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Utbildning

Datum:

Plats

1

Samverkan i skyddskommitté

31/5-2/6

Landskrona

2

Samverkan i skyddskommitté

26-28/10

Digitalt i Zoom

Pris: 5 942 kr/deltagare

I priset ingår, f rutom lokaler och pedagogen, ven pedagogiskt material, utbildningslitteratur
samt f rmiddags ka, lunch och eftermiddags ka alla dagar (kost ingår inte i digitala
utbildningar). Andra kostnader s som resekostnader, övernattning etc ligger utanf r och skall
betalas av det företag/organisation som bekräftat anmälan till utbildningen.
Information om hur du anmäler dig hittar du på sidan 3.

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljöarbetet men för att det
ska bli meningsfullt och effektivt måste denne samverka med
arbetstagare och skyddsombud så att fler hjälps åt att upptäcka de risker
som kan finnas i arbetsmiljön.
Forum för att samverka kring arbetsmiljöfrågor är till exempel
arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal och skyddskommittémöten.
Rutiner bör gemensamt tas fram för att kunna samverka kring
arbetsmiljöarbetet.
Arbetsmiljöverket
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Skyddsombud

S

vensk arbetsmiljölagstiftning bygger på arbetsgivarens arbetsmiljöansvar under
samverkan med arbetstagare, en lagstiftning som också ger dig rätt till utbildning.
Som skyddsombud spelar du en viktig roll då arbetsmiljön omfattar alla förhållande på
en arbetsplats: sociala, organisatoriska liksom fysiska förhållanden. Du har fått
förtroendet att organisera arbetsmiljöarbetet och vi på Albins Folkhögskola vill med
bildning öka dina förutsättningar att få paragrafer, krav och ditt ledarskap att hänga
ihop.
Kursen genomförs med två fysiska träffar, tre + tre dagar.
Mellan träffarna utför du som deltagare distansstudier med varierande krav.

Målgrupp
Skyddsombud/arbetsmiljöombud.

Förkunskapskrav
Grundutbildning inom arbetsmiljö eller motsvarande.

Syfte
Syftet med denna utbildning är att deltagarna ska få ökad trygghet i sin roll för att
kunna agera, leda och verka för en god arbetsmiljö på den egna arbetsplatsen.

Mål
• Deltagarna ska få insikt om sin roll som en del av den organisatoriska arbetsmiljön på
den egna arbetsplatsen.
• Deltagarna ska få insikt om den egna, samt kännedom om mångfalden av olika
ledarstilar.
• Deltagarna ska utveckla sin kommunikationsförmåga.
• Deltagarna ska få förståelse för situationsanpassat ledarskap.
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Utbildning

Datum: Del 1

Datum: Del 2

Plats

1

Skyddsombud

4-6/4

10-12/5

Landskrona

2

Skyddsombud

14-16/9

25-27/9

Landskrona

Pris: 11 880 kr/deltagare

I priset ingår, f rutom lokaler och pedagogen, ven pedagogiskt material, utbildningslitteratur
samt f rmiddags ka, lunch och eftermiddags ka alla dagar (kost ingår inte i digitala
utbildningar). Andra kostnader s som resekostnader, övernattning etc ligger utanf r och skall
betalas av det företag/organisation som bekräftat anmälan till utbildningen.
Information om hur du anmäler dig hittar du på sidan 3.

”Vi kan inte ha det på det viset att arbetstagares liv riskeras som om vi
vore förbrukningsvara. Alla har rätt till en god arbetsmiljö oavsett vart
eller med vad du arbetar.
Se därför till att du vet vem som är ditt skyddsombud på din
arbetsplats. Ta kontakt med hen, ordna ett möte med dina
arbetskamrater och prata igenom er arbetsmiljö.”
Cyrene Martinsson Waern, Ombudsman arbetsmiljöfrågor LO
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Huvudskyddsombud

S

om huvudskyddsombud har du en viktig och samordnande funktion och för att
kunna företräda din fackliga organisation är utbildning avgörande. Tillsammans
med andra huvudskyddsombud får du genom Albins Folkhögskola verktyg att
genomföra ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete och ett stärkt förtroende att
verka i din roll. Med fördjupad insikt och utvecklade förmågor ökar förutsättningarna
att ta verksamheter, organisationer och samhället framåt i frågor som rör arbetsmiljö.
Kursen som genomförs med två fysiska träffar, tre + tre dagar, är deltagarstyrd med
problembaserad undervisning och erfarenhetsutbyte. Teori, föreläsningar och
diskussioner varvas med fördjupningsarbete i grupp, egen kunskapsinhämtning och
redovisningar. Mellan träffarna utför du som deltagare distansstudier med varierande
krav.

Målgrupp
Huvudskyddsombud samt blivande huvudskyddsombud.

Förkunskapskrav
Grundutbildning inom arbetsmiljö eller motsvarande.

Syfte
Syftet med utbildningen är att ge deltagarna förståelse för rollen och uppgifterna att
vara och agera som ledare, informationsbärare, samordnare och utvecklare av
skyddsombudsverksamheten.

Mål
• Deltagarna ska få förståelse och kunskap om roller och ansvar.
• Deltagarna ska se sambandet mellan god arbetsmiljö och organisationen/
verksamhetens utveckling.
• Deltagarna ska ha god kunskap om samverkan som arbetssätt.
• Deltagarna ska fördjupa sin kommunikationsförmåga.
• Deltagarna ska utveckla sin förståelse för situationsanpassat ledarskap.
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Utbildning

Datum: Steg 1

Datum: Steg 1

Plats

1

Huvudskyddsombud

19-21/4

23-25/5

Landskrona

2

Huvudskyddsombud

4-6/10

8-10/11

Landskrona

Pris: 11 880 kr/deltagare

I priset ingår, f rutom lokaler och pedagogen, ven pedagogiskt material, utbildningslitteratur
samt f rmiddags ka, lunch och eftermiddags ka alla dagar (kost ingår inte i digitala
utbildningar). Andra kostnader s som resekostnader, övernattning etc ligger utanf r och skall
betalas av det företag/organisation som bekräftat anmälan till utbildningen.
Information om hur du anmäler dig hittar du på sidan 3.

”Ett enda förslag till
en enda förbättring av arbetsmiljön från
ett enda skyddsombud (arbetsmiljöombud)
eller arbetsledare som leder till att
en enda arbetstagare undgår en enda arbetsskada,
är ovärderlig för individen,
gynnar arbetsgivaren och är
en samhällsinsats”
Maria Steinberg, docent i arbetsrätt
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Regionalt skyddsombud

D

et nns reglementen som styr när och var det regionala skyddsombudet ska
företräda arbetstagare och dessa är viktiga att kunna. Ofta utser den fackliga
organisationen regionala skyddsombud vilka med samma befogenheter och uppgifter
som skyddsombuden agerar utifrån arbetsmiljölagen, på arbetsplatser som saknar
skyddsombud. Erfarenhet och statistik visar att du som regionalt skyddsombud är en
viktig resurs för att bevaka, leda och hjälpa de arbetsställen som är i behov av särskilt
stöd för att få igång ett aktivt arbetsmiljöarbete.
Kursen genomförs med två fysiska träffar, tre + tre dagar.
Mellan träffarna utför du som deltagare distansstudier med varierande krav.

Målgrupp
Regionalt skyddsombud samt blivande regionalt skyddsombud.

Förkunskapskrav
Grundutbildning inom arbetsmiljö eller motsvarande.

Syfte
Syftet med denna utbildning är att deltagarna ska få ökad trygghet i sin roll för att
kunna agera, leda och verka för en god arbetsmiljö enligt strategier och
handlingsplaner för RSO-verksamhet inom den fackliga organisationen.

Mål
• Deltagarna ska utveckla sin förmåga att planera sin verksamhet med kortsiktiga och
långsiktiga mål.
• Deltagarna ska utveckla förmågan analysera samt utföra kartläggning av, för uppdraget,
aktuell verksamhet.
• Deltagarna ska få insikt om den egna, samt kännedom om mångfalden av olika
ledarstilar.
• Deltagarna ska utveckla sin kommunikationsförmåga.
• Deltagarna ska få förståelse för situationsanpassat ledarskap.

fi
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Utbildning

Datum: Steg 1

Datum: Steg 2

Plats

1

Regionalt skyddsombud

3-5/5

7-9/6

Landskrona

2

Regionalt skyddsombud

28-30/9

15-17/11

Landskrona

Pris: 11 880 kr/deltagare

I priset ingår, f rutom lokaler och pedagogen, ven pedagogiskt material, utbildningslitteratur
samt f rmiddags ka, lunch och eftermiddags ka alla dagar (kost ingår inte i digitala
utbildningar). Andra kostnader s som resekostnader, övernattning etc ligger utanf r och skall
betalas av det företag/organisation som bekräftat anmälan till utbildningen.
Information om hur du anmäler dig hittar du på sidan 3.

Att undersöka arbetsmiljön och bedöma risker i verksamheten tillhör de
centrala aktiviteterna i det systematiska arbetsmiljöarbetet. För att veta
på vilket sätt man kan undersöka arbetsmiljön behöver man identifiera
vilka riskkällor som finns i verksamheten. Undersökningar och
riskbedömningar av arbetsförhållandena behöver göras löpande och
regelbundet. Riskbedömningar ska också göras när ändringar i
verksamheten planeras.
Angående undersökning och riskbedömning, Arbetsmiljöverket
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Till
arbetsmiljöutbildningar

Katalog framtagen av Albins Folkhögskola.
Bilder hämtade från Pixabay.

Albins folkhögskola
Eriksgatan 108
261 33 Landskrona

Telefon: 076-141 34 73
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E-post: utb@albins.nu
www.albins.nu

