
 

 
 

 
Hvad har hvidløg, skolekridt, tøjklemmer og  

gæt og grimasser tilfælles?  
 

Inspirationseftermiddag med konsulent Susanne Ulk  
tirsdag d. 25. oktober kl. 13 – 15.30 

UUV’s center, Ølbycenter 53, 4600 Køge 
 

Målgruppe: 
Vejledere, lærere og skoleledere der ønsker inspiration til at komme i gang med folkeskolens § 7 

fag om bl.a. arbejdsmiljø og undervisningsmiljø 
 

Kursusnr: 3 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brug EU’s arbejdsmiljøuge som afsæt til en spændende undervisning 
 
Hvad har hvidløg, skolekridt, tøjklemmer og gæt og grimasser tilfælles? Det vil du finde ud af, hvis du 
melder dig til at tilbringe et par aktiverende og underholdende timer sammen med arbejdsmiljøtroldene Ar & 
Mi, Chris og Michael og de andre unge fra Ny i Job samt NAPO fra EU arbejdsmiljøagenturet. 
 
Konsulent Susanne Ulk sætter fokus på uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering, som er beskrevet 
i folkeskolelovens §7. Undervisningen i arbejdsmiljø kan tage udgangspunkt i elevernes erhvervserfaringer, 
undervisningsmiljøet i klassen eller på skolen. Susanne Ulk vil præsentere mange spændende materialer og 
opgaver, som kan udvikle og inspirere undervisningen i arbejdsmiljø. 
 
Kommer der en gruppe på fx tre lærere fra en skole, vil der absolut være sået frø på kurset, som vil give udbytte 
på skolen i form at øget fokus på arbejdsmiljøundervisning. 
 
 
Kursusleder:  
Susanne Ulk 
Konsulent Arbejdsmiljøundervisning 
2763 4743 
ulk@live.dk 
 
Kursussted:  
UUV Køge Bugt  
Ølbycenter 53  
4600 Køge 
 
 
 

mailto:ulk@live.dk�


Om kurset: 
 
Kurset er gratis og tilmeldingen er bindende 14 dage før kursets afholdelse. Afbud herefter udløser 
et gebyr på kr. 200,- 
 
Kursets mål er at give inspiration til arbejdet med arbejdsmiljø i grundskolen 
 
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: 3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EU’s arbejdsmiljøuge – uge 43 - om kampagnen: 

Den europæiske kampagne ”Et sikkert og sundt arbejdsmiljø 2010-2011” støtter vedligeholdelse med 
henblik på at undgå ulykker.  

Link til kampagnesiden: http://osha.europa.eu/da/campaigns/hw2010/get-involved/european-week 

http://www.arogmi.dk/�
http://www.uuv.dk/�
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Kommende kurser med Konsulent Susanne Ulk i samarbejde med UUV Køge Bugt 
Uuv.dk  Kurser 
 

Kursusnr:   9. Undervisningsmiljø 
- Torsdag d. 26 - 1 - 2012, kl. 13 - 15.30, pladser: 40 delt, pris: 490,- 
- Målgruppen er vejledere og undervisere i grundskolen og 10. klasse 

Kursusnr: 10. Arbejdsmiljøundervisning generelt 
- Torsdag  d. 12 - 4 - 2012, kl. 13 - 15.30, pladser: 24 delt, pris 490,- 
- Målgruppen er lærere i grundskolen og 10. klasse samt UU vejledere  

Kursusnr: 11. Kursus for undervisningsmiljørepræsentanter 
- Mandag d. 21 - 5 - 2012 og fredag d. 25 - 5 - 2012,2 hele dagen, pladser 30 delt, pris: 1490,- 
- Målgruppen er elever der er eller bliver undervisningsmiljørepræsentanter på deres skoler.  

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 

 


