
Nye suppleringsuddannelser inden for 
arbejdsmiljø 
 
Er du medlem af arbejdsmiljøgruppen på din arbejdsplads? Så har du hvert år krav på supplerende 
uddannelse svarende til 1½ dags uddannelse. 
  
Suppleringsuddannelserne henvender sig til arbejdsmiljøorganisationens medlemmer eller andre, der 
arbejder med de ansattes arbejdsmiljø og vilkår i den danske folkekirke. Folkekirkens Arbejdsmiljøråd 
henviser her til tre kurser. 
  
Landsforeningen af Menighedsråd tilbyder på vegne af Folkekirkens Arbejdsmiljøråd supplerende 
uddannelser, som sikrer, at du får ny viden om relevante arbejdsmiljøemner, som du kan bruge aktivt på 
din arbejdsplads. 
  
Vold og forebyggelse af vold på kirkelige arbejdspladser 
I folkekirken opleves en stigende problematik omkring vold, chikane og trusler om vold. Ønsker I at 
forebygge vold og at begynde på arbejdet med udarbejdelse af en voldspolitik? Så er denne 
suppleringsuddannelse måske noget for jer. Uddannelsen vil blandt andet give jer redskaber til håndtering 
af den vanskelige bruger og input til udarbejdelse af en voldspolitik. 
  
Forebyggelse af konflikter i folkekirken 
Den seneste undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken viste med tydelighed, at der er 
konflikter i folkekirken, og at der er brug for at have et større fokus på at løse dem. Denne 
suppleringsuddannelse giver bud på konkrete værktøjer og tilgange til forebyggelse af konflikter, før de 
udvikler sig. 
  
På kirketrivsel.dk kan du læse mere om indholdet på uddannelserne, datoer, praktiske informationer. Her 
kan du også tilmelde dig. Hvis du har brug for mere information, kan du også ringe til arbejdsmiljøkonsulent 
Hans Hjerrild på tlf. 8732 2154 eller skrive på mail@kirketrivsel.dk 
  
AMU Fyn tilbyder ergonomikurset:   
  
Ergonomi - inden for faglærte og ufaglærte job 
AMU-Fyn tilbyder i samarbejde med Brancheudvalget inden for kirkeområdet en ny rundtur i Danmark med 
ergonomikurser målrettet til medarbejdere ansat i folkekirken. 
 
Kurset er målrettet til de ergonomiske problemstillinger, der kan være i forbindelse med udførelse af sit 
arbejde i det daglige. 
  
Læs mere om de tre kurser her: 
  
http://kirketrivsel.dk/indhold/vold-og-forebyggelse-af-vold-p%C3%A5-kirkelige-arbejdspladser 
  
http://kirketrivsel.dk/indhold/forebyggelse-af-konflikter-i-folkekirken 
  
http://kirketrivsel.dk/indhold/ergonomi-inden-fagl%C3%A6rte-og-ufagl%C3%A6rte-job-i-folkekirken 
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