
 

 
 

 
Kursus for 

undervisningsmiljørepræsentanter 
 

To kursusdage med konsulent Susanne Ulk  
Mandag & fredag d. 21 & 25. maj 2012, hele dagen 

UUV’s center, Ølbycenter 53, 4600 Køge 
 

Målgruppe: 
Målgruppen er elever, der er eller kan blive valgt som undervisningsmiljørepræsentanter på 

deres skoler. 
 

Kursusnr: 11 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kursus for undervisningsmiljørepræsentanter 
 
Kurset strækker sig over to dage og er opbygget som en ”undervisningsmiljøuddannelse” for elever. De to 
kursusdage (6 timer hver dag) fungerer som hhv. en ”informationsdag og en projektdag”. Mellem de to 
kursusdage løser deltagerne en selvstændig opgave i form af en mini-UMV (undervisningsmiljøvurdering). 
 
Kurset er meget konkret, og det lærte kan anvendes direkte på skolen bagefter. Gennem aktiviteter og øvelser 
skaber eleverne netværk, og de lærer, hvordan man indgår i en konstruktiv dialog med de øvrige aktører i 
undervisningsmiljøarbejdet på skolen (Ledelse, arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsmiljøgruppen). 
 
Undervisningsmiljøuddannelsen tilbydes på to måder: 

1) Eleverne kan tilmeldes enkeltvis/skolevis. Et hold vil således bestå af elever fra forskellige skoler og 
kommuner og afholdes af UUV Køge Bugt.  

2) En kommune /region kan selv stå for kurset ved at flere institutioner går sammen og udbyder kursus. 
Man står selv for tilmelding, lokaler og fortæring og aflønner kursusinstruktør. Kontakt Susanne Ulk for  
aftale  

 
Kursusleder:  
Susanne Ulk 
Konsulent Arbejdsmiljøundervisning 
2763 4743 
ulk@live.dk 
 
Kursussted:  
UUV Køge Bugt  
Ølbycenter 53  
4600 Køge 
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http://www.susanneulk.dk/wp-content/uploads/billede1.jpg�


Om undervisningsmiljø 
 
Eleverne på en skole har ret til et godt undervisningsmiljø, som skal fremme deres muligheder og 
læring. Det fremgår af ”Lov om undervisningsmiljø” fra 2001. Det er skolelederen, der er ansvarlig 
for undervisningsmiljøet, mens eleverne har pligt til at samarbejde og bidrage til et godt 
undervisningsmiljø. 

Eleverne har ret til at vælge to undervisningsmiljørepræsentanter til skolens arbejdsmiljøgruppe 
(som jo arbejder for at fremme de ansattes arbejdsmiljø). 

Eleverne skal inddrages i arbejdsmiljøarbejdet, når der behandles forhold, der har betydning for 
deres undervisningsmiljø. Der skal på den enkelte skole udarbejdes en 
undervisningsmiljøvurdering (UMV), som vedrører både de sikkerheds- og sundhedsmæssige 
forhold og det psykiske og æstetiske miljø på skolen. 

Der skal på den enkelte skole udarbejdes en undervisningsmiljøvurdering (UMV), som vedrører 
både de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold og det psykiske og æstetiske 
undervisningsmiljø på skolen.  

Undervisningsmiljøvurderingen skal laves efter nogenlunde de samme retningslinjer, der gælder 
for en arbejdspladsvurdering.  

 
Pris og tilmelding 
 
Prisen på kurset er kr. 1490,- og tilmeldingen er bindende 14 dage før kursets afholdelse.  
 
 
Kursets mål er at kvalificere eleverne til at gå i en konstruktiv dialog med andre aktører i 
undervisningsmiljøarbejdet på skolen. 
 
Kurset er en del af UUV’s tilbud indenfor arbejdsmiljø, som tilbydes i samarbejde med konsulent 
Susanne Ulk. Flere informationer se: www.arogmi.dk  
                                                                     

Tilmelding via hjemmesider på www.uuv.dk eller www.arogmi.dk 
 

Se under kurser - Kursusnr: 11 
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Kommende kurser med konsulent Susanne Ulk i samarbejde med UUV Køge Bugt 
Uuv.dk  Kurser 
 

Kursusnr: 12. Arbejdsmiljøundervisning i de små klasser  
- Torsdag d. 7 - 6 -  2012, kl. 13 - 15.30, pladser: 12, pris: 490,- 
- Målgruppen er lærere i de yngste klasser og UU vejledere 

Kursusnr: 13. Arbejdsmiljøundervisning i de ældste klasser 
- Onsdag d. 24 - 10 – 2012, kl. 13 - 15.30, pladser: 12, pris: 490,- 
- Målgruppen er lærere i de ældste klasser samt UU vejledere 

 

Temaarrangementer om arbejdsmiljø og undervisningsmiljø på skolen. 
Kontakt Susanne Ulk – ulk@live.dk 
 

 
 
 
Alle kurser bliver afholdt på UUV’s center i Køge. 
UUV Køge Bugt 
Ølbycenter 53, 1. sal 
4600 Køge 

 
 
 
 
 
 

Kursusopslag se uuv.dk eller arogmi.dk 
 


