
Vil du vite mer om våre kurs?

Informasjon og påmelding:
AOF Østfold

Ta sikkerheten 
på alvor!

Telefon:  69 13 04 10
E-post: ostfold@aof.no



Lift

Etter gjennomført opplæring skal del-
takerne ha fått en god innføring i riktig 
bruk av alle typer lift som f.eks. tilhen-
germontert og manuelt flyttbar, selvgå-
ende med saks eller bom og bilmontert.

Målgruppe:  Alle

truckoppLæring

Opplæringen skal gi god innsikt i prin-
sippene for truckens konstruksjon, 
virkemåte, vedlikehold og bruk, slik 
at uhell og ulykker i forbindelse med 
truckkjøring unngås.

Målgruppe: 
Alle som ønsker å ta trucksertifikat.

SkredderSøm/ 
tiLretteLagt oppLæring
 
Om ønskelig kan vi tilrettelegge for 
bedriftsintern opplæring der kursleder 
kommer ut til arbeidsplassen og gjen-
nomfører undervisningen på det tids-
punkt som passer best for de ansatte og 
bedriften. 

grunnoppLæring i arbeidSmiLjø

Læringsmålene med grunnopplæring 
arbeidsmiljø skal være i tråd med for-
skrift om verneombud og arbeidsmil-
jøutvalg som innebærer at deltakeren 
etter endt kurs skal ha: 
• fått en innføring i hvordan verne og 

miljøarbeid skal drives, gitt kunn-
skaper om ergonomi, støy, belys-
ning, klima og trivselsskapende 
tiltak 

• fått informasjon om ulykkesvern og 
bruk av personlig verneutstyr samt 
en innføring og orientering om

• forskrift om systematisk helse, miljø 
og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(Internkontrollforskriften) og det 
lovverk som denne omfatter. 

Dersom det brukes kjemiske stoffer 
skal det gis opplæring om de helsefarer 
som forbindes med dette. 

Målgruppe: 
Verneombud, ledere,  AMU represen-
tanter o.a. 



HmS for Ledere/ arbeidSgivere

Selv om HMS (helse-, miljø- og sikker-
het) etter hvert begynner å bli et innar-
beidet begrep og den nye arbeidsmil-
jøloven stiller krav til arbeidsgiver om 
HMS opplæring, kan det være vanske-
lig å komme i gang. 
Når Arbeidstilsynet kommer på besøk, 
når anbud skal utformes eller man skal 
i forhandlinger med forsikringsselska-
pet om premiefastsetting er det både 
nødvendig og lønnsomt å kunne doku-
mentere hva man faktisk gjør på HMS 
området. 

Målgruppe: 
Primært arbeidsgiverrepresentanter og 
ledere på alle nivå men kurset vil også 
kunne være nyttig for bl.a. BHT 
personell, verneombud, AMU represen-
tanter o.a.

varme arbeider 

Norske forsikringsselskaper krever at 
alle som utfører tilfeldige varme arbei-
der hvor det benyttes utstyr som kan 
forårsake brann, skal ha et 
SIKKERHETSSERTIFIKAT. Hvis det 
ikke foreligger nødvendig dokumenta-
sjon på opplæring kan forsikringssel-
skapet kreve regress eller avkorting i 
erstatningssummen. 

Målgruppe: 
Alle som utfører/bruker: installasjons-, 
monterings-, reparasjons- og vedlike-
holdsarbeider hvor det blir benyttet 
åpen ild sveise-, skjære-, lodde- og sli-
peutstyr taktekking med åpen flamme 
eller varmluftsverktøy 
annen bruk av ild eller varmeverktøy .

førSteHjeLpSkurS med 
HjerteStarter - 7 timers teoretisk og 
praktisk kurs 

Kurset omhandler grunnleggende liv-
reddende førstehjelp som HLR (hjerte 
og lungeredning), undersøkelse/vur-
dering, bevisstløsperson – sideleie,  
brannskader, sårskader, blødninger og 
brudd tips og råd når det gjelder første-
hjelpsutstyr og bruk av dette, samt bruk 
av halvautomatisk hjertestarter . 

SnuS- og røykeSLuttkurS

Har du planer om å slutte å røyke eller 
snuse men synes det er vanskelig alene. 
Bli med på kurs sammen med andre i 
samme situasjon.
Kurset går over seks møter i løpet av 
ca. seks uker. I løpet av de tre første 
møtene forbereder kursdeltakerne seg 
på å slutte å røyke, i de tre neste mø-
tene jobber de med å opprettholde snus/ 
røykfriheten og motivasjonen.



Møt morgendagen med oss Møt morgendagen med oss

AOF Østfold
Postboks 204, 1601 Fredrikstad, telefon 69130410, 

e-post: ostfold@aof.no, www.ostold@aof.no

Besøksadresser:
Stortorvet 5-7, 1607 Fredrikstad | St. Mariegate 47, 1706 Sarpsborg 

Velkommen til kurs 
hos AOF Østfold

Møt morgendagen 
med oss!


