
 

                 Inbjudan till distansutbildningen 

VISO - vidareutbildning för skyddsombud  
Utbildningen vänder sig till deltagare från LO Västsveriges verksamhetsområde, det vill säga  

Västra Götaland och Halland. 

Detta är en vidareutbildning som erbjuds till dig som har genomfört BAM. 
Kursen är en fördjupning i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. 

Målgrupp:  Skyddsombud/arbetsmiljöombud, skyddskommittéledamöter, huvudskyddsombud, 
   regionala skyddsombud samt chefer/arbetsledare som har genomfört BAM. Du ska
   ha varit verksam i ditt uppdrag under minst ett år. 

Syfte:   Parternas roller i arbetsmiljöarbetet.  
   Ge deltagarna kunskaper i hur praktiskt arbetsmiljöarbetet ska genomföras.  
   Hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska fungera i vardagen och i   
   skyddskommitté om sådan finns.  
   Vikten av samverkan mellan parterna för att lyfta upp arbetsmiljön i vardagen. 

Datum:  Vårtermin 2018    eller  Hösttermin 2018 
   Kursstart 8 januari  6 augusti 
   Internat 1 5-6 februari  24-25 september 
   Internat 2 19-20 mars  5-6 november 
   Internat 3 23-24 april  17-18 december 
   Närträff i Gbg 8 juni   7 januari 2019 
   Kursslut 18 juni   14 februari 2019 

Kursen genomförs vid två tillfällen under 2018, en kurs på vårterminen och en kurs på höstterminen. 

Kursen genomförs på distans och vi kommer att använda oss av en digital lärplattform via nätet. 

Plats:   Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen. 

Kostnad:  Arbetsgivaren faktureras 1 500 kr för samt står för förlorad arbetsförtjänst  
   och resekostnader. 



Anmälan görs till Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen, info@viskadalen.nu, eller på bifogade 
anmälningsblankett. 
Sista anmälningsdag är den  30 november för vårterminen 2018 och 
    15 juni för höstterminen 2018 

Har du frågor om kursen eller kursanmälan så kontakta  
Ann-Charlotte Hernborg, ann-charlotte.hernborg@vsaf.nu, 070-427 43 54, 

Med Vänliga Hälsningar  
Ann-Charlotte Hernborg, Martin Karlsson, Jenny Ålebring, Glenn Bergenstoff, Nina Forsberg, Ronny 
Mattson och Susanne Nilsson. 
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Anmälningsblankett 
VISO - Vidareutbildning för skyddsombud 

Vårterminen 2018  Höstterminen 2018   Ringa in tillfället du vill gå kursen. 
   
Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen 

Personnummer: ___________________________________________________________________ 

Namn:   ___________________________________________________________________ 

Adress:   ___________________________________________________________________ 

Postnummer:  _____________________  Postort:_______________________________________ 

e-post:   ___________________________________________________________________ 

Mobil:   ___________________________________________________________________ 

Arbetsgivare:  ___________________________________________________________________ 

Fakturaadress:  ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
Underskrift arbetsgivare 

Förbund:  ___________________________________________________________________ 

Eventuell allergi eller specialkost: __________________________________________________ 

OBS! Anmälan är bindande 

Insändes till: 
info@viskadalen.nu eller till: 
Arbetarrörelsen Folkhögskola i Viskadalen 
Sälgered 
515 93 Seglora 

Senast den 
30 november 2017 för vårterminen 2018 och 15 juni 2018 för höstterminen 2018 
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Kursbeskrivning 

Kursstart: Deltagarna får inloggning till PingPong 
  Fylla i deltagarkort för att bekräfta sin plats. 
  Kursuppgift 1 att göra till första internattillfället. 
  Läs AML kap 3, Allmänna skyldigheter och kap 6, Samverkan och reflektera över vad som 
  verkligen ”står” - läggs in på PingPong (kap 3 och 6) 
  Viktiga AFS:ar - läs eller ta fram de som rör ditt företag 
  Hur jobbar ni med SAM på ditt företag? 
  Finns det en arbetsmiljöpolicy? 
  Gör ni konsekvensanalyser? 
  Kontrollera hur ditt företag dokumenterar tillbud och arbetsskador. 
  Tänk på din roll som skyddsombud 24 7 och skriv ner minst en reflektion/vecka. 

  Viskadalen håller kontakt via PingPong minst en gång/vecka. 

Internat 1: PingPong - genomgång 
  Gå igenom kursuppgift 1 med allt vad det innebär - SAM 
  Föreläsning av AV - Vad händer när vi skriver en 66a och en 6 7 
  Arbeta med konsekvensanalys, checklistor och handlingsplaner. 
  LÖNSAM - Prevent 
  Rehabilitering 
  Koppla på AFS 2015:4 
  Introduktion till nästa internat samt kursuppgift. 

Kursuppgift 2: Genomför skyddsrond kopplat till SAM - ev psykosocial skyddsrond utifrån internat 1. 
  Ta reda på hur ditt företag hanterar och dokumenterar 66a och 6 7. 
  Diskutera med företaget hur ni i samverkan ska hantera rehabilitering. 
  Läs igenom AML kap 6 för repetition. 
  Tänk på din roll som skyddsombud 24 7 och skriv ner minst en reflektion/vecka. 

  Viskadalen håller kontakt via PingPong minst en gång/vecka. 

Internat 2:  Skyddsombudets rätt 
  Gå igenom kursuppgift 2 - Vad står det i AML? 
  Framställningar av olika exempel - När 
       Var  
       Hur 
  Träna på att fylla i blanketter 
  ARBETSMILJÖMEDICIN - Skyddsombudets rätt 
  Vad gör om AG/arbetskamraterna hotar? 



  Inspektionsmeddelande 
  Introduktion till nästa internat samt kursuppgift. 

Kursuppgift 3: Diskutera med klubb/avdelning/sektion hur ni vill driva en arbetsmiljöfråga tillsammans. 
  Fundera över vilka Arbetsrättslagar du kan använda i arbetsmiljöarbetet. 
  Ta fram ”värdeord” som är viktiga för dig. 
  Tänk på din roll som skyddsombud 24 7 och skriv ner minst en reflektion/vecka. 

  Viskadalen håller kontakt via PingPong minst en gång/vecka. 
  
Internat 3:  Gå igenom kursuppgift 3. 
  Gå igenom MBL - Grupparbete och redovisning 
  Andra arbetsrättslagar?? Arbetstidslagen, Förtroendemannalagen, Föräldraledighetslagen. 
  Diskrimineringslagen. 
  Koppla AML och MBL. 
  Andra ”mjuka” frågor. 
  Grundprincipen utifrån Livs AML och MBL i förhandlingsarbetet. 
  Introduktion till nästa träff samt kursuppgift. 

Kursuppgift 4: Börja arbeta med en aktuell fråga på ditt företag utifrån det du har lärt dig. 
  Tänk på din roll som skyddsombud 24 7 och skriv ner minst en reflektion/vecka. 

  Viskadalen håller kontakt via PingPong minst en gång/vecka. 

Närträff: Gå igenom kursuppgift 4. 
  Knyt ihop säcken. 

Kursuppgift 5: Gör en kursutvärdering   

  Viskadalen håller kontakt via PingPong minst en gång/vecka. 
OBS! 

Grundtanken och den röda tråden finns men det kan ändras över tid beroende på vad som kommer fram på 
internaten. Jag kommer att vara med på alla internaten ock kommer tillsammans med handledaren fånga upp 
om det är mer/annat deltagarna ska jobba med mellan internattillfällena. 

Har ni frågor eller funderingar så hör av er. 

Med vänlig hälsning 
Ann-Charlotte


