
ARBEJDSMILJØ 
AKADEMIUDDANNELSE

Faget arbejdsmiljø er for dig, der er arbejdsmiljørepræsentanter eller 
leder, og ønsker nye kompetencer inden for arbejdsmiljø og fremmelse 
af et sikkert og sundt arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Faget er valgfrit på akademiuddannelsen i Ledelse.

Vil du arbejde med at sikre arbejdsmiljø 
og sikkerhedsstandarder, men mangler 
de faglige og metodemæssige kvalifika-
tioner? Så er faget arbejdsmiljø lige 
noget for dig.

En indsats for at fremme trivsel på arbejds-
pladsen er udtryk for en ansvarlig virksomheds- 
strategi, der ud over at forebygge sygdomme, 
ulykker og stress, kan bidrage til at øge de 
ansattes trivsel og sundhedstilstand – og dermed 
produktivitet. Faget Arbejdsmiljø har fokus på 
netop disse områder.

Faget er funderet i arbejdsmiljøreguleringen i 
Danmark og metoder til arbejdsmiljøvurdering-
er, men vi har primært fokus på den praktiske 
anvendelse og integration af konkrete redskaber, 
som du, som deltager kan benytte med det 
samme. 

Indhold i faget Arbejdsmiljø
I dette fag lærer du at tage professionel del i 
virksomhedens arbejdsmiljø, bl.a. arbejdsplads-

vurdering og risikovurdering. Du lærer om sikker-
hedskultur og ulykkesforebyggelse samt metoder 
til måling og forebyggelse af det psykiske 
arbejdsmiljø.

Faget indeholder emner som:

     Arbejdsmiljøreguleringen i Danmark

     Arbejdspladsvurdering, regler og metoder      

     Sikkerhedskultur og ulykkesforebyggelses- 
     metoder

     Metoder til måling og forebyggelse af det     
     psykiske arbejdsmiljø

Varighed
Faget varer 3-6 måneder og har et omfang, der 
vægter 10 ECTS.

Niveau
Arbejdsmiljø er et valgfrit modul på akademi- 
uddannelsen i Ledelse, og kan tages som en del 
af den fulde akademiuddannelse eller som et 
enkeltfag. 

Vi er stolte af vores samarbejdspartner på uddannelsen 
- et samrbejde som altid sikre os den nyeste viden på området.
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Læs mere om uddannelsen på Smartacademy.dk

Tag en hel akademiuddannelse (AU) 
AKADEMIUDDANNELSE

Akademiuddannelsen er perfekt til dig, 
der allerede har erhvervserfaring, og 
ønsker ny viden og nye færdigheder.

En akademiuddannelse er en voksenuddannelse, 
du kan tage på deltid, og som du kan opbygge 
efter dine ønsker og i dit eget tempo. Du kan 
tage en hel uddannelse, eller du kan anvende 
enkelte akademifag som selvstændige opkvalifi-
ceringskurser.

AKADEMIUDDANNELSE I LEDELSE

En uddannelse, der gør både nye og erfarne 
ledere skarpe på kravene til forretningsudvikling, 
ledelsesudvikling og handlekraft i lederskabet.
Uddannelsen giver dig redskaber til at udvikle 
dine egne lederkompetencer, men også til at 
arbejde med medarbejdernes kompetencer og 
potentialer, personlige som faglige. 

Du lærer fx at arbejde med udvikling og for-
midling af mål og strategier, og du får viden om 
emner som HR, personalejura, coaching, kreative 
teknikker og procesværktøjer.

Uddannelsen henvender sig til dig, der har inte- 
resse for virksomhedskultur og i, hvordan man 
som leder kan påvirke den i en positiv retning. 
Du kan fx være projektleder eller teamleder.

Uddannelsens opbygning
Uddannelsen består af fagmoduler, som du kan 
tage enkeltvis eller stykke sammen til en fuld 
akademiuddannelse. En fuld akademiuddan-
nelsen består af i alt 60 ECTS incl. et afsluttende 
afgangsprojekt på 10 ECTS. 

Anbefalede fag til dig;  

• Ledelse i Praksis - 10 ECTS
• Projektledelse- 10 ECTS
• Arbejdsmiljø - 10 ECTS
• Arbejdsmiljøledelse - 10 ECTS

*ECTS er et europæisk point-system, som gør det muligt 
at tage dele af sin uddannelse i udlandet. Antal point an-
giver arbejdsbelastningen, men har intet med sværheds-
grad at gøre.

KVIK FAKTA

Adgangskrav: For at deltage på akademimodulet 
skal du have en ungdomsuddannelse, dvs. en 
erhvervs- uddannelse, en gymnasial uddannelse 
eller en anden grundlæggende uddannelse. 
Herudover skal du have to års relevant erhvervs- 
erfaring.

Læs videre: En akademiuddannelse giver adgang 
til uddannelser på diplomniveau.

Kontakt os: 
Gitte Dyhrberg, email: gdy@smartacademy.dk


