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1 Indledning 

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har siden 1. januar 2005 gennemført vurderinger af de obli-

gatoriske arbejdsmiljøuddannelser for Arbejdstilsynet. 

 

Pr. 1. oktober 2010 trådte en bekendtgørelse om arbejdsmiljøuddannelserne i kraft. Bekendtgø-

relsen stiller nye krav til indholdet i og formen af arbejdsmiljøuddannelsen for arbejdsmiljørepræ-

sentanter og arbejdsledere. Samtidig har bekendtgørelsen ført til en række ændringer i EVA’s 

kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne. 

 

Dette hæfte beskriver konceptet for EVA’s vurdering af udbydere af de obligatoriske arbejdsmil-

jøuddannelser samt EVA’s evaluering og kvalitetssikring af uddannelserne efter 1. oktober 2010. 

1.1 Formål 
Vurdering med henblik på godkendelse 

Formålet med at vurdere udbydere af arbejdsmiljøuddannelserne er at give Arbejdstilsynet et 

grundlag for at afgøre, om en udbyder kan blive godkendt og dermed kan udbyde en uddannel-

se. Vurderingen og godkendelsen af udbydere af arbejdsmiljøuddannelserne sker for en treårig 

periode på baggrund af kriterier udarbejdet af EVA. 

Evaluering og kvalitetssikring 

Formålet med at evaluere og kvalitetssikre de godkendte uddannelser er dels at følge udbyderne i 

de tre år, de har opnået godkendelse, dels at give Arbejdstilsynet grundlag for at træffe afgørelse 

om hvorvidt en udbyder af en uddannelse, der ikke lever op til kriterierne, skal have frataget sin 

godkendelse. Evalueringen og kvalitetssikringen sker gennem kursistevalueringer og kontrolbesøg 

på uddannelserne. 

 

Kriterier og forløbet ved vurderingen og kvalitetssikringen bliver beskrevet i de næste afsnit. 

1.2 Rammer 

EVA’s rolle 

EVA’s vurdering af udbydere og den efterfølgende evaluering og kvalitetssikring af godkendte 

arbejdsmiljøuddannelser er først og fremmest en kontrol, der giver grundlag for godkendelse eller 

ikke-godkendelse. Ved ansøgning om godkendelse af en arbejdsmiljøuddannelse foretager EVA 

en vurdering af udbyderen, og indstiller herefter til Arbejdstilsynet som træffer den endelig afgø-

relse. EVA giver desuden en årlig tilbagemelding til Det centrale AMO-udvalg og til udbyderne 

om den samlede kvalitet af uddannelserne i form af en rapport skrevet på baggrund af kursister-

nes løbende evaluering af uddannelserne samt EVA’s kontrolbesøg på uddannelserne. 

Udbyders rolle 

Udbyder skal føre tilsyn med og sikre at betingelserne for godkendelsen til enhver tid er opfyldt i 

forbindelse med gennemførelsen af uddannelsen, herunder uddannelsens kvalitet. 
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Vurderingen og kvalitetssikringen foregår inden for følgende rammer og vilkår:  

Godkendelsesinstans 

Arbejdstilsynet er godkendende myndighed. Det vil sige, at det er Arbejdstilsynet, der afgør om 

en udbyder kan få godkendt en uddannelse og dermed kan udbyde den. 

Vurderingsinstans 

EVA er vurderingsinstans. Det betyder, at ansøgningen om at blive vurderet skal sendes til EVA. 

EVA sender efter vurderingen en begrundet indstilling til Arbejdstilsynet, som træffer den endeli-

ge afgørelse.  

Tidsbegrænset godkendelse 

Godkendelse af en udbyder gives for en periode på tre år. Herefter skal en ny vurdering finde 

sted. Der kan indenfor de treårige periode ske godkendelse af yderligere uddannelsesplaner. Vur-

dering og godkendelse af undervisere foretages samtidig med godkendelse eller regodkendelse 

af udbydere. Undervisere ansat i den mellemliggende periode vurderes ikke ved ansættelsen, men 

i forbindelse med næste revurdering af udbyderen. 

Ad hoc-vurdering 

Hvis særlige forhold hos udbyder giver anledning til det, kan Arbejdstilsynet bede EVA om at fo-

retage en ny vurdering af den/de udbudte uddannelse inden den treårige periode udløber. Særli-

ge forhold kan fx være stor udskiftning af undervisere eller dårlige evalueringer ved kvalitetssik-

ringen. 

Brugerbetaling 

Vurderingen og kvalitetssikringen skal betales af den kursusudbyder, der udbyder en uddannelse. 

Gebyrerne er fastsat så de dækker EVA’s gennemsnitlige omkostninger pr. uddannelse. 

 

Gebyret for vurderingen af en uddannelse udgør i 2016-priser 15.000 kr. ekskl. moms pr. ud-

dannelsesplan. Gebyret opkræves umiddelbart efter, at EVA har modtaget ansøgningen. 

 

Gebyret for den løbende kvalitetssikring af uddannelserne udgør i 2016-priser 6.000 kr. ekskl. 

moms pr. godkendt uddannelsesplan pr. år. Gebyret betales forud for et år ad gangen. 

 

Herudover opkræver Arbejdstilsynet et gebyr for den tid, der medgår til at behandle ansøgningen 

om godkendelse. Dette gælder, uanset om der meddeles afslag eller godkendelse og uanset om 

ansøgningen efterfølgende trækkes tilbage. 

 

Arbejdstilsynets gebyr er fastsat, så de langsigtede gennemsnitlige omkostninger dækkes. Ar-

bejdstilsynets gebyr udgør i 2016-priser 707 kr. ekskl. moms pr. time. 
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2 Kriterier 

På baggrund af lov om arbejdsmiljø (lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005 om lov om ar-

bejdsmiljø med senere ændringer) samt bekendtgørelse om udbydere af arbejdsmiljøuddannelser 

(bekendtgørelse nr. 840 af 29. juni om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmil-

jøuddannelser med senere ændringer), er der opstillet en række kriterier, som ligger til grund for 

vurdering, godkendelse og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne. Kriterierne angiver dels 

de forhold som vurderingen baseres på, dels de minimumsbetingelser som skal være til stede, før 

en godkendelse kan finde sted. 

 

Kriterierne skal være opfyldt på et tilfredsstillende niveau. Udbyderen af arbejdsmiljøuddannelsen 

har ansvaret for at dokumentere, hvordan uddannelsen opfylder kriterierne. EVA skriver indstillin-

gen på baggrund af den dokumentation der er modtaget fra udbyder. Vurderingen af den ud-

budte arbejdsmiljøuddannelse sker på baggrund af en helhedsvurdering af, hvordan uddannelsen 

opfylder de enkelte kriterier. 

 

Kriterierne er defineret inden for ti områder (hvor første område kun gælder for de netbaserede 

uddannelser): 

1 Netbaseret fjernundervisning 

2 Uddannelsesplan 

3 Uddannelsens indhold 

4 Uddannelsens struktur 

5 Pædagogiske principper 

6 Undervisningsmateriale 

7 Undervisere 

8 Organisation og ledelse 

9 Kursusfaciliteter 

10 Evaluering. 

 

I det følgende gennemgås de kriterier, der indgår i vurderingen af arbejdsmiljøuddannelserne af-

holdt som henholdsvis tilstedeværelseskurser og netbaseret fjernundervisning: 

• Arbejdsmiljøuddannelsen for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere som er medlemmer 

af arbejdsmiljøorganisationen (22 timer) 

• Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for 

bygge- og anlægsområdet (37 timer). 

2.1 Arbejdsmiljøuddannelsen for arbejdsmiljørepræsentanter 
og arbejdsledere, som er medlemmer af arbejdsmiljø-
organisationen (22 timer) 

I det følgende gennemgås de kriterier der indgår i vurderingen af arbejdsmiljøuddannelsen. 

1. Uddannelsesplan 

• Der skal være udarbejdet en uddannelsesplan, der beskriver formålet med arbejdsmiljøuddan-

nelsen og sammenhængen mellem arbejdsmiljøuddannelsens formål, indhold og pædagogi-

ske principper. Uddannelsesplanen skal indeholde en begrundet beskrivelse af: 

 Formålet med arbejdsmiljøuddannelsen 

 Forventede målgrupper, herunder evt. branchetilhørsforhold 
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 Uddannelsens opbygning – rækkefølgen og den tidsmæssige vægtning af indholdet af 

undervisningen 

 Formålet med de enkelte dele i uddannelsen 

 Integration af den praktiske opgave i uddannelsesforløbet 

 Pædagogiske principper og anvendte metoder 

 Liste over undervisningsmaterialet og anvendelse af materialet 

 Anvendelse af evt. gæsteundervisere 

 Evaluering af kurset. 

• Uddannelsesplanen skal være tilgængelig for kursusdeltagerne. 

2. Uddannelsens indhold 

• Det skal fremgå af uddannelsesplanen hvordan arbejdsmiljøuddannelsen er tilrettelagt, så kur-

susdeltagerne opnår en helhedsorienteret forståelse af arbejdsmiljøområdet gennem under-

visningen i følgende emner: 

 Principper for samarbejde, formidling og pædagogiske virkemidler der kan anvendes i ar-

bejdsmiljøorganisationen. 

 Arbejdsmiljøorganisationens opgaver og funktion i virksomheden i henhold til bekendtgø-

relsen om samarbejde om sikkerhed og sundhed, herunder deltagelse i den årlige ar-

bejdsmiljødrøftelse, 

 De strukturer på virksomheden, som arbejdsmiljøorganisationen indgår i og samarbejdet i 

forbindelse hermed, 

 Arbejdsmiljøorganisationens samarbejdsrelationer til andre arbejdsmiljøaktører, herunder 

arbejdsmiljørådgivere, branchearbejdsmiljøråd, Arbejdstilsynet mv.  

 Arbejdsmiljøorganisationens planlægning og gennemførelse af det forebyggende arbejds-

miljøarbejde i virksomheden, 

 Arbejdsmiljøorganisationens opgaver i relation til ulykker, nærved-ulykker og sundhedsfa-

rer, 

 Metoder som kan anvendes i det forebyggende arbejde, herunder betydningen af positive 

arbejdsmiljøfaktorer, arbejdsmiljøgennemgange, tjekskemaer og lignende redskaber for 

identificering af arbejdsmiljøproblemer, inddragelse af indikatorer på arbejdsmiljøproble-

mer, udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger, herunder inddragelse af sygefravær, samt 

handlemuligheder vedrørende det psykiske arbejdsmiljø. 

• Kursusdeltagere på arbejdsmiljøuddannelserne for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdslede-

re der er medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, gennemfører som en del af kurset, men 

uden for det fastsatte timetal på 22 timer, en praktisk opgave der kobler kursets indhold med 

den enkelte kursusdeltagers arbejde i arbejdsmiljøorganisationen. Det skal fremgå af uddan-

nelsesplanen hvordan den praktiske opgave integreres i uddannelsesforløbet. 

3. Uddannelsens struktur  

• Der må højst være 20 deltagere på et kursus. 

• Arbejdsmiljøuddannelsen for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere er på minimum 22 

timer, inkl. kortere pauser, men ekskl. frokostpauser, fordelt ligeligt på tre sammenhængende 

dage eller opdelt i adskilte dage. Uddannelsen skal tilrettelægges sådan at den kan være gen-

nemført indenfor tre måneder efter at de deltagende arbejdsmiljørepræsentanter og/eller ar-

bejdsledere er blevet valgt eller udpeget. 

4. Pædagogiske principper og undervisning 

Det skal fremgå af uddannelsesplanen hvordan udbyder og underviser sikrer følgende pædagogi-

ske principper: 

• At undervisningen differentieres i forhold til kursusdeltagernes forudsætninger med udgangs-

punkt i kursusdeltagernes arbejdspladser og kursusdeltagernes viden og erfaringer i forhold til 

den funktion de skal udøve i arbejdsmiljøorganisationen. 

• At kursusdeltagerne lærer metoder til gennemførelse af arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden 

gennem praktiske øvelser der fortrinsvis har udgangspunkt i konkrete situationer fra den en-

keltes arbejdsplads. 

• At undervisningen organiseres og tilrettelægges så: 

 Kursusdeltagerne inddrages aktivt 

 Kursusdeltagerne kan udveksle erfaringer om behandlingen af arbejdsmiljøopgaverne  



 

Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne 9 

 

 Kursusdeltagerne arbejder opgave- og problemorienteret  

 Undervisningen veksler mellem teori og praktiske øvelser 

• At den enkelte kursusdeltager sikres en egnet introduktion til og tilbagemelding på den prak-

tiske opgave. 

5. Undervisningsmateriale 

• I uddannelsesplanen skal det fremgå hvilket undervisningsmateriale der anvendes, og hvordan 

materialet indgår i undervisningen. 

• Opslagsværker eller mulighed for at foretage netsøgninger om arbejdsmiljølovens bestemmel-

ser, vejledninger fra Arbejdstilsynet, branchearbejdsmiljørådene o.l. skal være til rådighed for 

kursusdeltagerne. 

6. Undervisere 

Udbyder skal sørge for at undervisere på arbejdsmiljøuddannelsen har følgende uddannelses-

mæssige og arbejdsmiljøfaglige kvalifikationer: 

• Underviser skal have gennemgået et underviserkursus af ni dages varighed. 

• Underviser skal have opnået uddannelsesmæssige og praktiske arbejdsmiljøfaglige kvalifikati-

oner: 

 Ved selv at have deltaget i en arbejdsmiljøuddannelse eller i anden tilsvarende arbejdsmil-

jøuddannelse 

 Gennem erfaring med udførelse af praktisk arbejdsmiljøarbejde af en varighed på mindst 

et år inden for de seneste fem år 

• Underviser skal have en voksenpædagogisk uddannelse der svarer til minimum 120 timer, og 

relevant undervisningserfaring. 

• Udbyder skal sørge for at underviserne vedligeholder deres kvalifikationer ved årligt at under-

vise på arbejdsmiljøuddannelsen i et omfang der svarer til mindst fire kurser. 

• Udbyder skal sørge for at underviserne årligt gennemfører arbejdsmiljømæssig og pædagogisk 

relevant efteruddannelse af to dages varighed. 

7. Organisation og ledelse hos udbyder 

Udbyder skal etablere og sikre følgende forhold: 

• Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold i forbindelse med administrationen af arbejdsmil-

jøuddannelserne skal være nedskrevne og dokumenterede, herunder navn og stilling på den 

ansvarlige for uddannelsen. 

• Varetagelse af de administrative opgaver i forbindelse med kursusudbud i form af kursusplan-

lægning, underviseres ansættelses- eller kontraktforhold, tilmelding til kurser og udstedelse af 

kursusbeviser. 

8. Kursusfaciliteter 

• Der skal være egnede undervisningslokaler. 

• Undervisningslokalerne skal være udstyret med nødvendige og velfungerende pædagogiske 

og tekniske hjælpemidler, herunder it-udstyr med internetopkobling og tilhørende printer. 

9. Evaluering 

Alle afholdte kurser skal som minimum evalueres ved hjælp af de af EVA udarbejdede obligatori-

ske evalueringsskemaer for kursusdeltagere. 

2.2 Arbejdsmiljøuddannelsen for arbejdsmiljø-
repræsentanter og arbejdsledere afholdt som  
netbaseret fjernundervisning 

I det følgende gennemgås de kriterier der indgår i vurderingen af arbejdsmiljøuddannelsen. 

1. Fjernundervisning 

• Deltagerforudsætninger: Kursusdeltagerne skal inden kurset gennem en præsentationsopgave 

dokumentere tilstrækkelige it-kundskaber samt adgang til de fornødne tekniske faciliteter. 

• Der må højst være 20 deltagere på et kursus. 

• Uddannelsen skal gennemføres inden for mindst tre uger og højst syv uger. 
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2. Uddannelsesplan 

• Der skal være udarbejdet en uddannelsesplan der beskriver formålet med arbejdsmiljøuddan-

nelsen og sammenhængen mellem arbejdsmiljøuddannelsens formål, indhold og pædagogi-

ske principper. Uddannelsesplanen skal indeholde en begrundet beskrivelse af: 

 Formålet med arbejdsmiljøuddannelsen 

 Forventede målgruppe, herunder eventuelt branchetilhørsforhold 

 Opbygning, rækkefølge og den tidsmæssige vægtning af indholdet i undervisningen på til-

stedeværelsesdagen (rækkefølgen og den tidsmæssige vægtning af indholdet af undervis-

ningen på den netbaserede del af kurset skal fremgå af den enkelte deltagers aktivitets-

plan). 

 Formålet med de enkelte dele i uddannelsen  

 Pædagogiske principper og anvendte metoder 

 Det it-system der anvendes 

 Liste over undervisningsmaterialet og anvendelse af materialet, herunder beskrivelse af it-

systemets ”vidensbase” 

 Opgavekravene til kursusdeltagerne i forbindelse med kurset 

 Kriterierne for godkendelse af kursusdeltagernes opgavebesvarelse 

 Kriterierne for dokumentation af deltagernes aktive deltagelse i den netbaserede uddan-

nelse 

 Evaluering af kurset. 

• Uddannelsesplanen skal være tilgængelig for kursusdeltagerne. 

3. Uddannelsens indhold 

• Det skal fremgå af uddannelsesplanen hvordan arbejdsmiljøuddannelsen er tilrettelagt, så kur-

susdeltagerne opnår en helhedsorienteret forståelse af arbejdsmiljøområdet gennem under-

visningen i følgende emner: 

 Principper for samarbejde, formidling og pædagogiske virkemidler der kan anvendes i ar-

bejdsmiljøorganisationen. 

 Arbejdsmiljøorganisationens opgaver og funktion i virksomheden i henhold til bekendtgø-

relsen om samarbejde om sikkerhed og sundhed, herunder deltagelse i den årlige ar-

bejdsmiljødrøftelse, 

 De strukturer på virksomheden, som arbejdsmiljøorganisationen indgår i og samarbejdet i 

forbindelse hermed, 

 Arbejdsmiljøorganisationens samarbejdsrelationer til andre arbejdsmiljøaktører, herunder 

arbejdsmiljørådgivere, branchearbejdsmiljøråd, Arbejdstilsynet mv.  

 Arbejdsmiljøorganisationens planlægning og gennemførelse af det forebyggende arbejds-

miljøarbejde i virksomheden, 

 Arbejdsmiljøorganisationens opgaver i relation til ulykker, nærved-ulykker og sundhedsfa-

rer, 

 Metoder som kan anvendes i det forebyggende arbejde, herunder betydningen af positive 

arbejdsmiljøfaktorer, arbejdsmiljøgennemgange, tjekskemaer og lignende redskaber for 

identificering af arbejdsmiljøproblemer, inddragelse af indikatorer på arbejdsmiljøproble-

mer, udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger, herunder inddragelse af sygefravær, samt 

handlemuligheder vedrørende det psykiske arbejdsmiljø. 

4. Uddannelsens struktur 

• Netbaseret fjernundervisning indledes med fire timers tilstedeværelsesundervisning, hvor hele 

holdet er samlet. På tilstedeværelsesdagen tilrettelægges undervisningen så kursusdeltagerne: 

 Opnår et helhedsindtryk af arbejdsmiljøuddannelsens indhold og af arbejdsmiljøområdet 

 Får deres individuelle arbejdsmiljømæssige forudsætninger afdækket så forudsætningerne 

kan danne grundlag for en aktivitetsplan for kursusdeltagerens indsats i uddannelsesforlø-

bet 

 Kan sætte virksomhedens arbejdsmiljøarbejde i relation til arbejdsmiljølovens hovedområ-

der og centrale begreber 

 Opnår kendskab til arbejdsmiljøorganisationens arbejdsopgaver, henholdsvis i egen virk-

somhed og i henhold til bekendtgørelsen om samarbejde om sikkerhed og sundhed 

 Supplerer deres forudsætninger for at gennemføre den netbaserede fjernundervisning. 
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• Under den resterende del af kurset skal kursusdeltagerne gennemføre følgende aktiviteter: 

 Aftale en aktivitetsplan med underviser om indhold og tidsplan for kursusdeltagerens ud-

dannelsesforløb 

 Besvare de aftalte opgaver der skal relatere sig til kursusdeltagerens egen virksomhed. Op-

gaverne besvares på forskellige niveauer, og mindst én opgave skal omfatte gennemførelse 

af konkrete arbejdsmiljøaktiviteter på kursusdeltagerens egen arbejdsplads, svarende til 

den praktiske opgave på tilstedeværelseskurset. 

• Underviseren må maks. have tilknyttet 20 kursusdeltagere til et kursus. 

5. Pædagogiske principper 

Det skal fremgå af uddannelsesplanen hvordan udbyder og underviser varetager følgende pæda-

gogiske principper: 

• At undervisningen differentieres i forhold til kursusdeltagernes forudsætninger med udgangs-

punkt i kursusdeltagernes arbejdspladser og kursusdeltagernes viden og erfaringer i forhold til 

den funktion de skal udøve i arbejdsmiljøorganisationen. 

• At kursusdeltagerne lærer metoder til gennemførelse af arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden 

gennem praktiske øvelser der fortrinsvis har udgangspunkt i konkrete situationer fra den en-

keltes arbejdsplads. 

• At undervisningen organiseres og tilrettelægges så: 

 Kursusdeltagerne inddrages aktivt 

 Kursusdeltagerne kan udveksle erfaringer om behandlingen af arbejdsmiljøopgaverne  

 Kursusdeltagerne arbejder opgave- og problemorienteret 

 Undervisningen veksler mellem teori og praktiske øvelser 

• At den enkelte kursusdeltager sikres en egnet introduktion til og tilbagemelding på den prak-

tiske opgave. 

6. Undervisningsmateriale 

• I uddannelsesplanen skal det fremgå hvilket undervisningsmateriale der anvendes, og hvordan 

materialet indgår i undervisningen. 

• På tilstedeværelsesdagen skal opslagsværker eller mulighed for at foretage netsøgninger om 

arbejdsmiljølovens bestemmelser, vejledninger fra Arbejdstilsynet, branchearbejdsmiljørådene 

o.l. være til rådighed for kursusdeltagerne. 

• Det it-system der anvendes, skal rumme en vidensbase. Via vidensbasen skal kursusdeltagerne 

have adgang til relevante opslagsværker om arbejdsmiljølovens bestemmelser, vejledninger fra 

Arbejdstilsynet, branchearbejdsmiljørådene o.l. 

7. Undervisere 

Udbyder skal sørge for at en underviser på arbejdsmiljøuddannelsen har følgende uddannelses-

mæssige og arbejdsmiljøfaglige kvalifikationer: 

• Underviser skal have gennemgået et underviserkursus af ni dages varighed. 

• Underviser skal have den nødvendige informationsteknologiske viden og pædagogiske erfa-

ring, der gør vedkommende i stand til at arbejde med netbaseret undervisning. 

• Underviser skal have uddannelsesmæssige og praktiske arbejdsmiljøfaglige kvalifikationer:  

 Ved selv at have gennemgået en arbejdsmiljøuddannelse eller deltaget i anden tilsvarende 

arbejdsmiljøuddannelse 

 Ved at have deltaget i praktisk arbejdsmiljøarbejde eller tilsvarende arbejde. 

• Underviser skal have en voksenpædagogisk uddannelse der svarer til minimum 120 timer, og 

have relevant undervisningserfaring. 

• Underviser skal vedligeholde sine kvalifikationer ved årligt at undervise på arbejdsmiljøuddan-

nelsen i et omfang der svarer til mindst fire kurser. 

• Undervisere skal hvert år deltage i arbejdsmiljømæssig og pædagogisk relevant efteruddannel-

se af to dages varighed. 

8. Organisation og ledelse hos udbyder 

Udbyder skal etablere og sikre følgende forhold: 

• Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold i forbindelse med administrationen af arbejdsmil-

jøuddannelserne skal være nedskrevne og dokumenterede, herunder navn og stilling på den 

ansvarlige for uddannelsen. 
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• Varetagelse af de administrative opgaver i forbindelse med kursusudbud i form af kursusplan-

lægning, underviseres ansættelses- eller kontraktforhold, tilmelding til kurser og udstedelse af 

kursusbeviser. 

9. Kursusfaciliteter til tilstedeværelsesdag 

• Der skal være egnede undervisningslokaler. 

• Faciliteter til demonstration af it-system. 

• Undervisningslokaler skal være udstyret med nødvendige pædagogiske og tekniske hjælpe-

midler, herunder it-udstyr med internetopkobling og tilhørende printer. 

10. Evaluering 

Alle afholdte kurser skal som minimum evalueres ved hjælp af de af EVA udarbejdede obligatori-

ske evalueringsskemaer for kursusdeltagere. 

2.3 Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer af 
sikkerheds- og sundhedsarbejdet (bygge og anlæg) 
afholdt som tilstedeværelseskursus (37 timer) 

I det følgende gennemgås de kriterier der indgår i vurderingen af arbejdsmiljøuddannelsen for 

koordinatorer. 

1. Uddannelsesplan 

• Der skal være udarbejdet en uddannelsesplan der beskriver formålet med arbejdsmiljøuddan-

nelsen for koordinatorer og sammenhængen mellem arbejdsmiljøuddannelsens formål, ind-

hold og pædagogiske principper. Uddannelsesplanen skal indeholde en begrundet beskrivelse 

af: 

 Formålet med arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer 

 Forventede målgrupper, herunder evt. branchetilhørsforhold 

 Uddannelsens opbygning – rækkefølgen og den tidsmæssige vægtning af indholdet 

 Formål med de enkelte dele i uddannelsen 

 Integration af den praktiske opgave i uddannelsesforløbet 

 Pædagogiske principper og anvendte metoder 

 Liste over undervisningsmaterialet og anvendelse af materialet 

 Anvendelse af evt. gæsteundervisere 

 Evaluering af kurset. 

• Uddannelsesplanen skal være tilgængelig for kursusdeltagerne. 

2. Uddannelsens indhold 

• Det skal fremgå af uddannelsesplanen hvordan arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer er 

tilrettelagt så kursusdeltagerne undervises i følgende emner: 

 Koordinatorens opgaver og funktion i henhold til bekendtgørelse om bygherrens pligter,  

 Andre regler, der er relevante i forhold til koordinatorens opgaver og funktion, herunder 

særligt bekendtgørelse om projekterende og rådgivers pligter og bekendtgørelse om byg-

ge- og anlægsarbejde,  

 Principper for samarbejde, formidling, konflikthåndtering, pædagogiske virkemidler og på-

virkning af byggeriets aktører, herunder bygherre, projekterende og rådgivere, virksomhe-

der, ansatte og arbejdsledere,  

 Aktører inden for arbejdsmiljøområdet og koordinatorens og arbejdsmiljøorganisationens 

relationer til andre arbejdsmiljøaktører, herunder arbejdsmiljørådgivere, branchearbejdsmil-

jøråd, Arbejdstilsynet m.v.,  

 Projekteringens opbygning og faser, principper for og metoder til samarbejde i projekte-

ringsprocessen samt koordinatorens rolle heri,  

 De strukturer på bygge- og anlægspladsen, som koordinatoren indgår i, og metoder for 

opbygning og udvikling af byggepladsens arbejdsmiljøarbejde,  

 Principper og metoder til at planlægge, lede, gennemføre og følge op på opstartsmøder 

og sikkerhedsmøder på byggepladsen,  

 Udarbejdelse og vedligeholdelse af en journal, som er tilpasset bygningens eller anlæggets 

karakteristika, og som indeholder en liste over de særlige forhold vedrørende sikkerhed og 



 

Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne 13 

 

sundhed, der bør tages hensyn til i forbindelse med eventuelle fremtidige arbejder herun-

der drift, vedligeholdelse og nedrivning,  

 Udarbejdelse, vedligeholdelse og gennemførelse af plan for sikkerhed og sundhed,  

 Effektiv og systematisk planlægning, kontrol og gennemførelse af det forebyggende arbej-

de i fællesområderne, herunder principper og metoder til gennemførelse af sikkerhedsrun-

deringer,  

 Metoder, som kan anvendes i det forebyggende arbejde, både under projektering og ud-

førelse, herunder arbejdsmiljøgennemgange, risikoanalyser, tjekskemaer og lignende red-

skaber for identificering af arbejdsmiljøproblemer og risici, inddragelse af indikatorer på 

arbejdsmiljøproblemer samt handlemuligheder vedrørende det psykiske arbejdsmiljø, og 

trivsel på byggepladsen,  

 Koordinatorens rolle og opgaver i relation til ulykker, nærved-ulykker og sundhedsfarer,  

 Koordinatorens redskaber til at sikre, at aftaler og trufne beslutninger vedrørende sikker-

heden og sundheden på byggepladsen bliver overholdt og  

 Koordinators rolle og opgaver i forhold til afgrænsningen af bygge- og anlægspladsen og 

koordinering af adgangen til bygge- eller anlægspladsen. 

• Kursusdeltagerne på arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer gennemfører som en del af 

kurset, men uden for det afsatte timetal på 37 timer, en praktisk opgave som kobler kursets 

indhold med den enkelte kursusdeltagers arbejde som koordinator. Det skal fremgå af ud-

dannelsesplanen, hvordan den praktiske opgave integreres i uddannelsesforløbet. 

3. Uddannelsens struktur 

• Der må højst være 20 kursusdeltagere på et kursus. 

• Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer er på 37 timer inkl. kortere pauser, men ekskl. 

frokostpauser fordelt ligeligt på mindst fire dage. 

4. Pædagogiske principper/undervisning 

Det skal fremgå af uddannelsesplanen hvordan udbyder/underviser varetager følgende pædago-

giske principper: 

• At undervisningen differentieres i forhold til kursusdeltagernes forudsætninger med udgangs-

punkt i kursusdeltagernes arbejdspladser og kursusdeltagernes viden og erfaringer i forhold til 

den funktion de skal udøve i arbejdsmiljøorganisationen. 

• At kursusdeltagerne lærer metoder til gennemførelse af arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden 

gennem praktiske øvelser der fortrinsvis har udgangspunkt i konkrete situationer fra den en-

keltes arbejdsplads. 

• At undervisningen organiseres og tilrettelægges så: 

 kursusdeltagerne inddrages aktivt 

 kursusdeltagerne kan udveksle erfaringer om behandlingen af arbejdsmiljøopgaverne  

 kursusdeltagerne arbejder opgave- og problemorienteret 

 undervisningen veksler mellem teori og praktiske øvelser 

5. Undervisningsmateriale 

• I uddannelsesplanen skal det fremgå hvilket undervisningsmateriale der anvendes, og hvordan 

materialet indgår i undervisningen. 

• Opslagsværker eller mulighed for at foretage netsøgninger om arbejdsmiljølovens bestemmel-

ser, vejledninger fra Arbejdstilsynet, branchearbejdsmiljørådene o.l. skal være til rådighed for 

kursusdeltagerne. 

6. Undervisere 

Undervisere i arbejdsmiljøuddannelsen skal have følgende uddannelsesmæssige og arbejdsmiljø-

faglige kvalifikationer: 

• Underviser skal have gennemgået et underviserkursus af ni dages varighed. 

• Underviser skal have opnået uddannelsesmæssige og praktiske arbejdsmiljøfaglige kvalifikati-

oner: 

 Ved selv at have gennemgået en arbejdsmiljøuddannelse eller deltaget i anden tilsvarende 

arbejdsmiljøuddannelse 

 Ved at have deltaget i praktisk arbejdsmiljøarbejde eller tilsvarende arbejde inden for byg-

ge- og anlægsområdet af en varighed på mindst et år inden for de seneste fem år. 
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• Underviser skal have en voksenpædagogisk uddannelse der svarer til minimum 120 timer, og 

relevant undervisningserfaring. 

• Udbyder skal sørge for at underviserne vedligeholder deres kvalifikationer ved årligt at under-

vise på arbejdsmiljøuddannelsen i et omfang, der svarer til mindst fire kurser. 

• Udbyder skal sørge for at underviserne årligt gennemfører arbejdsmiljømæssig og pædagogisk 

relevant efteruddannelse af to dages varighed. 

7. Organisation og ledelse hos udbyder 

Udbyder skal etablere og sikre følgende forhold: 

• Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold i forbindelse med administrationen af arbejdsmil-

jøuddannelserne skal være nedskrevne og dokumenterede, herunder navn og stilling på den 

ansvarlige for uddannelsen. 

• Varetagelse af de administrative opgaver i forbindelse med kursusudbud i form af 

kursusplanlægning, underviseres ansættelses- eller kontraktforhold, tilmelding til kurser og 

udstedelse af kursusbeviser. 

8. Kursusfaciliteter 

• Der skal være egnede undervisningslokaler. 

• Undervisningslokalerne skal være udstyret med nødvendige og velfungerende pædagogiske 

og tekniske hjælpemidler, herunder it-udstyr med internetopkobling og tilhørende printer. 

9. Evaluering 

Alle afholdte kurser skal som minimum evalueres ved hjælp af de af EVA udarbejdede obligatori-

ske evalueringsskemaer for kursusdeltagere. 

2.4 Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer af 
sikkerheds- og sundhedsarbejdet (bygge og anlæg) 
afholdt som netbaseret fjernundervisning 

I det følgende gennemgås de kriterier der indgår i vurderingen af arbejdsmiljøuddannelsen for 

koordinatorer. 

1. Fjernundervisning 

Deltagerforudsætninger: 

• Kursusdeltagerne skal før kurset gennem en præsentationsopgave dokumentere tilstrækkelige 

it-kundskaber samt adgang til de fornødne tekniske faciliteter. 

• Der skal være mulighed for at demonstrere det it-system der skal anvendes i undervisningen, 

til kursusdeltagerne. 

• Uddannelsen skal gennemføres inden for mindst tre uger og højst syv uger. 

2. Uddannelsesplan 

• Der skal være udarbejdet en uddannelsesplan der beskriver formålet med arbejdsmiljøuddan-

nelsen for koordinatorer og sammenhængen mellem arbejdsmiljøuddannelsens formål, ind-

hold og pædagogiske principper. Uddannelsesplanen skal indeholde en begrundet beskrivelse 

af: 

 Formålet med arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer 

 Forventede målgruppe, herunder eventuelt branchetilhørsforhold 

 Opbygning, rækkefølge og den tidsmæssige vægtning af indholdet i undervisningen på til-

stedeværelsesdagen (rækkefølgen og den tidsmæssige vægtning af indholdet af undervis-

ningen på den netbaserede del af kurset skal fremgå af den enkelte deltagers aktivitets-

plan). 

 Formålet med de enkelte dele i uddannelsen  

 Pædagogiske principper og anvendte metoder  

 Det it-system der anvendes 

 Liste over undervisningsmaterialet og anvendelse af materialet, herunder beskrivelse af sy-

stemets ”vidensbase” 

 Opgavekravene til kursusdeltagerne i forbindelse med kurset 

 Kriterierne for godkendelse af opgavebesvarelse 
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 Kriterierne for dokumentation af deltagernes aktive deltagelse i uddannelsen 

 Evaluering af kurset. 

• Uddannelsesplanen skal være tilgængelig for kursusdeltagerne 

3. Uddannelsens indhold 

• Det skal fremgå af udannelsesplanen hvordan den netbaserede arbejdsmiljøuddannelse for 

koordinatorer er tilrettelagt så kursusdeltagerne opnår kendskab til følgende emner: 

 Koordinatorens opgaver og funktion i henhold til bekendtgørelse om bygherrens pligter,  

 Andre regler, der er relevante i forhold til koordinatorens opgaver og funktion, herunder 

særligt bekendtgørelse om projekterende og rådgivers pligter og bekendtgørelse om byg-

ge- og anlægsarbejde,  

 Principper for samarbejde, formidling, konflikthåndtering, pædagogiske virkemidler og på-

virkning af byggeriets aktører, herunder bygherre, projekterende og rådgivere, virksomhe-

der, ansatte og arbejdsledere,  

 Aktører inden for arbejdsmiljøområdet og koordinatorens og arbejdsmiljøorganisationens 

relationer til andre arbejdsmiljøaktører, herunder arbejdsmiljørådgivere, branchearbejdsmil-

jøråd, Arbejdstilsynet m.v.,  

 Projekteringens opbygning og faser, principper for og metoder til samarbejde i projekte-

ringsprocessen samt koordinatorens rolle heri,  

 De strukturer på bygge- og anlægspladsen, som koordinatoren indgår i, og metoder for 

opbygning og udvikling af byggepladsens arbejdsmiljøarbejde,  

 Principper og metoder til at planlægge, lede, gennemføre og følge op på opstartsmøder 

og sikkerhedsmøder på byggepladsen,  

 Udarbejdelse og vedligeholdelse af en journal, som er tilpasset bygningens eller anlæggets 

karakteristika, og som indeholder en liste over de særlige forhold vedrørende sikkerhed og 

sundhed, der bør tages hensyn til i forbindelse med eventuelle fremtidige arbejder herun-

der drift, vedligeholdelse og nedrivning,  

 Udarbejdelse, vedligeholdelse og gennemførelse af plan for sikkerhed og sundhed,  

 Effektiv og systematisk planlægning, kontrol og gennemførelse af det forebyggende arbej-

de i fællesområderne, herunder principper og metoder til gennemførelse af sikkerhedsrun-

deringer,  

 Metoder, som kan anvendes i det forebyggende arbejde, både under projektering og ud-

førelse, herunder arbejdsmiljøgennemgange, risikoanalyser, tjekskemaer og lignende red-

skaber for identificering af arbejdsmiljøproblemer og risici, inddragelse af indikatorer på 

arbejdsmiljøproblemer samt handlemuligheder vedrørende det psykiske arbejdsmiljø, og 

trivsel på byggepladsen,  

 Koordinatorens rolle og opgaver i relation til ulykker, nærved-ulykker og sundhedsfarer,  

 Koordinatorens redskaber til at sikre, at aftaler og trufne beslutninger vedrørende sikker-

heden og sundheden på byggepladsen bliver overholdt og  

 Koordinators rolle og opgaver i forhold til afgrænsningen af bygge- og anlægspladsen og 

koordinering af adgangen til bygge- eller anlægspladsen. 

4. Uddannelsens struktur 

• Netbaseret fjernundervisning for koordinatorer indledes med en tilstedeværelsesdag hvor hele 

holdet er samlet. På tilstedeværelsesdagen tilrettelægges undervisningen så kursusdeltagerne: 

 Opnår et helhedsindtryk af arbejdsmiljøuddannelsens indhold og af 

 arbejdsmiljøområdet 

 Får deres arbejdsmiljømæssige forudsætninger afdækket så forudsætningerne kan danne 

grundlag for en aktivitetsplan for kursusdeltagerens indsats i uddannelsesforløbet 

 Kan sætte virksomhedens arbejdsmiljøarbejde i relation til arbejdsmiljølovens hovedområ-

der og centrale begreber 

 Opnår kendskab til arbejdsmiljøorganisationens arbejdsopgaver, henholdsvis i egen virk-

somhed og i henhold til bekendtgørelsen om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsar-

bejde 

 Supplerer deres forudsætninger for at gennemføre den netbaserede fjernundervisning. 

• Under den resterende del af kurset skal kursusdeltagerne gennemføre følgende aktiviteter:  

 Aftale en aktivitetsplan med underviser om indhold og tidsplan for kursusdeltagerens ud-

dannelsesforløb 
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 Besvare de aftalte opgaver der skal relatere sig til kursusdeltagerens egen virksomhed. Op-

gaverne besvares på forskellige niveauer, og mindst én opgave skal omfatte gennemførelse 

af konkrete arbejdsmiljøaktiviteter på kursusdeltagerens egen arbejdsplads, svarende til 

den praktiske opgave i tilstedeværelseskurset. 

• Underviseren må maks. have tilknyttet 20 kursusdeltagere til et kursus. 

5. Pædagogiske principper 

Det skal fremgå af uddannelsesplanen hvordan udbyder/underviser varetager følgende pædago-

giske principper: 

• At undervisningen differentieres i forhold til kursusdeltagernes forudsætninger med udgangs-

punkt i kursusdeltagernes arbejdspladser og kursusdeltagernes viden og erfaringer i forhold til 

den funktion de skal udøve i arbejdsmiljøorganisationen. 

• At kursusdeltagerne lærer metoder til gennemførelse af arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden 

gennem praktiske øvelser der fortrinsvis har udgangspunkt i konkrete situationer fra den en-

keltes arbejdsplads. 

• At undervisningen organiseres og tilrettelægges så: 

 kursusdeltagerne inddrages aktivt 

 kursusdeltagerne kan udveksle erfaringer om behandlingen af arbejdsmiljøopgaverne  

 kursusdeltagerne arbejder opgave- og problemorienteret 

 undervisningen veksler mellem teori og praktiske øvelser 

6. Undervisningsmateriale 

• I uddannelsesplanen skal det fremgå hvilket undervisningsmateriale der anvendes, og hvordan 

materialet indgår i undervisningen. 

• På tilstedeværelsesdagen skal relevante opslagsværker om arbejdsmiljølovens bestemmelser, 

vejledninger fra Arbejdstilsynet, branchearbejdsmiljørådene o.l. være til rådighed for kursus-

deltagerne. 

• Det it-system der anvendes, skal rumme en vidensbase. Via vidensbasen skal kursusdeltagerne 

have adgang til arbejdsmiljølovens bestemmelser, vejledninger fra Arbejdstilsynet, branchear-

bejdsmiljørådene o.l. 

7. Undervisere 

Undervisere i arbejdsmiljøuddannelsen skal have følgende uddannelsesmæssige og arbejdsmiljø-

faglige kvalifikationer: 

• Underviser skal have gennemgået et underviserkursus af minimum ni dages varighed. 

• Underviser skal have den nødvendige informationsteknologiske viden og pædagogiske erfa-

ring der gør vedkommende i stand til at arbejde med netbaseret undervisning. 

• Underviser skal have opnået uddannelsesmæssige og praktiske arbejdsmiljøfaglige kvalifikati-

oner: 

 Ved selv at have gennemgået en arbejdsmiljøuddannelse eller deltaget i anden tilsvarende 

arbejdsmiljøuddannelse 

 Ved at have deltaget i praktisk arbejdsmiljøarbejde eller tilsvarende arbejde inden for byg-

ge- og anlægsområdet af en varighed på mindst et år inden for de seneste fem år. 

• Underviser skal have en voksenpædagogisk uddannelse der svarer til minimum 120 timer, og 

have relevant undervisningserfaring 

• Udbyder skal sørge for at underviserne vedligeholder deres kvalifikationer ved årligt at under-

vise på arbejdsmiljøuddannelsen i et omfang der svarer til mindst fire kurser. 

• Udbyder skal sørge for at underviserne årligt gennemfører arbejdsmiljømæssig og pædagogisk 

relevant efteruddannelse af to dages varighed. 

8. Organisation og ledelse hos udbyder 

Udbyder skal etablere og sikre følgende forhold: 

• Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold i forbindelse med administrationen af arbejdsmil-

jøuddannelserne skal være nedskrevne og dokumenterede, herunder den ansvarlige uddan-

nelsesleders navn og stilling. 

• Varetagelse af de administrative opgaver i forbindelse med kursusudbud i form af 

kursusplanlægning, underviseres ansættelses- eller kontraktforhold, tilmelding til kurser og 

udstedelse af kursusbeviser. 
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9. Kursusfaciliteter til tilstedeværelsesdag 

• Der skal være egnede undervisningslokaler. 

• Faciliteter til demonstration af it-system. 

• Undervisningslokaler skal være udstyret med nødvendige pædagogiske og tekniske hjælpe-

midler, herunder it-udstyr med internetopkobling og tilhørende printer. 

10. Evaluering 

Alle afholdte kurser skal som minimum evalueres ved hjælp af de af EVA udarbejdede obligatori-

ske evalueringsskemaer for kursusdeltagere. 

2.5 Arbejdsmiljøuddannelsen udbudt på et fremmedsprog  
Godkendte udbydere kan udbyde en eller flere af ovennævnte uddannelser på fremmedsprog 

uden særskilt godkendelse hvis uddannelsen gennemføres på baggrund af en allerede godkendt 

uddannelsesplan. Der er altså de samme krav til disse uddannelser som til en tilsvarende uddan-

nelse udbudt på dansk. 
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3 Vurdering med henblik på 
godkendelse 

Det følgende afsnit beskriver proceduren omkring udbyderes ansøgning om godkendelse som 

udbyder af en eller flere arbejdsmiljøuddannelser. 

 

Vurdering fra ansøgning til afgørelse kan i grove træk illustreres på følgende måde: 

 

3.1 Ansøgning om vurdering med henblik på godkendelse  
Kursusudbyder indsender en ansøgning for den uddannelse, der skal vurderes, til EVA. Ønsker 

kursusudbyder at udbyde flere typer af arbejdsmiljøuddannelser, indsendes én ansøgning pr. ud-

dannelsestype. Ansøgningsskemaet kan hentes på EVA’s hjemmeside. Når EVA har modtaget an-

søgningen, vil udbyderen modtage en bekræftelse på modtagelsen og oplysning om, hvornår 

EVA forventer at kunne behandle ansøgningen. Bekræftelsen vedlægges en faktura. 

 

Den videre behandling er betinget af at EVA har registreret betaling fra udbyder. Prisen for vurde-

ringen og den efterfølgende obligatoriske evaluering og kvalitetssikring fremgår af EVA’s hjem-

meside. 

 

Ansøgningsskemaet indeholder spørgsmål om arbejdsmiljøuddannelsens rammer. Udbyderen af 

uddannelsen skal udfylde ansøgningen ved kort og præcist at besvare spørgsmålene skriftligt. 

 

Udbyder skal vedlægge nedenstående bilag til ansøgningen: 

• Uddannelsesplan for den uddannelse der skal vurderes 

• CV’er og øvrig dokumentation for kvalifikationer for de undervisere, som kursusudbyder vil 

anvende ved uddannelsen. 

 

Mindstekrav til CV’er og øvrig dokumentation fremgår af ansøgningsskemaet på EVA’s hjemme-

side og af kriterierne på de foregående sider. 

 

Vurdering og godkendelse af undervisere foretages samtidig med godkendelse eller regodkendel-

se af en udbyder. Undervisere ansat i den mellemliggende periode vurderes ikke ved ansættelsen, 

men i forbindelse med næste revurdering af udbyderen. 

 

Ansøgningen og de relevante bilag har til formål at tilvejebringe et skriftligt materiale om ar-

bejdsmiljøuddannelsen som EVA skal bruge i forbindelse med vurderingen. 

  

Ansøgningsskemaet, uddannelsesplanen og dokumentation for kvalifikationer for samtlige un-

dervisere tilknyttet uddannelsen udgør derfor tilsammen grundlaget for EVA’s vurdering. 

Udbyder sender 
ansøgning og 

relevante bilag til 
EVA 

EVA vurderer 
ansøgning og bilag 

og kontakter 
udbyder ved 
eventuelle 

mangler 

EVA sender 
indstilling til 

Arbejdstilsynet og 
informerer 

udbyder om 
indstilling 

Arbejdstilsynet 
behandler 

indstilling og afgør 
om udbyder skal 
godkendes eller 

der skal gives 
afslag 
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3.2 Vurdering 
EVA analyserer og vurderer ansøgning og bilag ud fra de kriterier, der er præsenteret i kapitel 2 

og som kan findes i bekendtgørelsens1 kapitel 2-4. I vurderingen vil EVA lægge vægt på sam-

menhængen mellem formål og målsætninger samt tilrettelæggelsen af uddannelsen, blandt an-

det indhold, pædagogiske principper og undervisernes kvalifikationer. EVA vil også se på styrken 

af den dokumentation som udbyderen vedlægger ansøgningen, specielt uddannelsesplanen. 

 

Såfremt der er mangler i de tilsendte dokumenter, der betyder, at EVA ikke kan indstille udbyder 

til godkendelse, vil EVA tage kontakt til udbyder, og bede denne eftersende den manglende do-

kumentation, såfremt den haves. 

3.3 Indstilling 
EVA skriver på baggrund af den dokumentation der er modtaget fra udbyder (ansøgning, ud-

dannelsesplan, bilag og eventuelt supplerende dokumentation), en indstilling om godkendelse 

eller afslag på godkendelse til at Arbejdstilsynet. Udbyder informeres om konklusionen i EVA’s 

indstilling til Arbejdstilsynet. 

3.4 Afgørelse om godkendelse eller afslag 
Arbejdstilsynet træffer afgørelse om godkendelse på baggrund af indstillingen fra EVA og sender 

afgørelsen til udbyder og kopi til EVA. En godkendelse gælder i tre år. EVA kan dog på baggrund 

af den efterfølgende obligatoriske evaluering og kvalitetssikring af de uddannelser udbyderen har 

fået godkendt, udarbejde en ny indstilling til Arbejdstilsynet. Forløbet ved evalueringen og kvali-

tetssikringen beskrives i næste afsnit. 

 

Arbejdstilsynet fører en opdateret liste med godkendte udbydere af arbejdsmiljøuddannelser. Li-

sten er offentligt tilgængelig på Arbejdstilsynets hjemmeside, og EVA’s hjemmeside har et link til 

informationerne. 

 

 

 
1 Bekendtgørelse nr. 840 à 29. juni 2010 om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser. 
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4 Evaluering og kvalitetssikring 

Alle godkendte uddannelser skal indgå i den evaluering og kvalitetssikring, som EVA foretager i 

forbindelse med hvert afholdt kursus. Evalueringen og kvalitetssikringen består af kursistevalue-

ringer og stikprøvevise kontrolbesøg på uddannelser. 

 

Udbyderen skal betale for evalueringen og kvalitetssikringen af hver uddannelse, der udbydes. 

Betalingen skal ske hvert år pr. 1. januar for godkendte uddannelser. 

4.1 Evaluering af kurser 
Evalueringen af de afholdte kurser er baseret på en evaluering blandt alle kursister. Pr. 1. januar 

2011 kan evalueringsskemaerne findes på EVA’s hjemmeside og distribueres til kursisterne efter 

behov (enten elektronisk eller på print). Udbyder skal sørge for at resultaterne efter hvert afholdt 

kursus indtastes i et opsamlingsskema udarbejdet af EVA til formålet. Skemaet vil ligeledes være 

at finde på EVA’s hjemmeside. Ved udgangen af hvert år afrapporteres data til EVA. EVA anven-

der opsamlingsskemaerne dels til kvalitetskontrol af den enkelte uddannelse, dels som data-

grundlag for en samlet vurdering af uddannelserne i den årlige evalueringsrapport til Det centrale 

AMO-udvalg. Underviser og udbyder kan samtidig anvende evalueringsskemaerne til at sikre og 

forbedre egen praksis. 

4.2 Besøg på udvalgte uddannelser 
EVA besøger de uddannelser, der er udvalgt til besøg. En udbyder kan være tilfældigt udvalgt til 

kontrolbesøg, eller EVA kan, fx via evalueringerne, blive opmærksom på særlige forhold hos en 

udbyder der nødvendiggør et kontrolbesøg. Formålet med besøget er at sikre, at uddannelsen og 

dermed kursusudbyderen lever op til betingelserne for godkendelse. På besøget overværer EVA 

undervisningen og interviewer: 

• Kursusdeltagere 

• Underviser 

• Udbyder. 

 

EVA får således under besøget mulighed for at kontrollere rigtigheden af de oplysninger, kursus-

udbyderen har givet om uddannelsen ved vurderingen. EVA får desuden mulighed for at under-

søge, hvad der ligger til grund for tidligere kursusdeltageres evt. dårlige evaluering af kurset. 

4.3 Indstilling efter besøg 
På baggrund af besøget skriver EVA en begrundet indstilling til Arbejdstilsynet om fortsat god-

kendelse eller tilbagekaldelse af godkendelse. Indstillingen sendes ligeledes til orientering til ud-

byder. 

 

EVA vil i nogle tilfælde påføre anmærkninger til en indstilling, på trods af, at en udbyder indstilles 

til fortsat godkendelse. Et sådant opmærksomhedspunkt skal ikke ses som en opfordring til et 

påbud fra EVA, men som et forbedringspotentiale, udbyder opfordres til at rette sin opmærk-

somhed mod. Et opmærksomhedspunkt rejses hvis en mangel fremgår af flere forskellige datakil-

der, eller at der på baggrund af et kursistinterview fremkommer en kritik, der er så udtalt, at EVA 

vurderer, at det bør fremhæves i indstillingen. 

 



 

Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne 21 

 

Arbejdstilsynet orienterer udbyder om fortsat godkendelse eller træffer afgørelse om tilbagekal-

delse heraf på baggrund af indstillingen. 

4.4 Evalueringsrapport 
EVA udarbejder årligt en evalueringsrapport på baggrund af de indsendte evalueringsskemaer fra 

kursusdeltagere. Resultaterne af besøgene vil desuden blive beskrevet i rapporten. 

 

Evalueringsrapporten bliver udarbejdet i 1. kvartal hvert år. Rapporten offentliggøres på EVA’s og 

Arbejdstilsynets hjemmesider. 
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