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Vedr.: PUF's arbejdsmiljøuddannelse - nye undervisningsmaterialer og metoder 

 

Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF) er et samarbejde mellem KL, Danske Regioner og For-

handlingsfællesskabet om at udvikle og gennemføre MED- og arbejdsmiljøuddannelse. 

 

Som et led i udviklingen af tilbud og uddannelser drøfter parterne i PUF løbende tilpasning og 

udvikling af uddannelserne og materialerne. 

 

Parterne har således i 2016 gennemført en revision af MED-grunduddannelsen og udvikling af 

nye materialer og pædagogiske metoder, som har ført til en endnu mere konkret, relevant og 

lærerig MED-uddannelse. 

 

På den baggrund besluttede parterne også at igangsætte et udviklingsprojekt om materialer og 

metoder i arbejdsmiljøuddannelsen, så den fortsat fremstår som relevant og lærerig for deltagere, 

kommuner og regioner og undervisere.  

 

Der er nu udviklet en række nye materialer: 

• Ny deltagerbog 

• Ny underviserhåndbog 

• Fælles PowerPoints, som kan tilpasses af den enkelte underviser 

• Linksamling 

• En række vejledninger og metoder, som underviserne får stillet til rådighed via et lukket 

grupperum. 

 

De nye materialer og metoder: 

• understøtter, at arbejdsmiljøuddannelsen tager afsæt i det øvrige partssamarbejde, 

• er funderet på forskning på arbejdsmiljøområdet,  

• rummer tilpasning til organiseringsformer i kommuner og regioner, så deltagerne får det 

bedst mulige grundlag for at styrke og effektivisere det fysiske og psykiske arbejdsmiljø som 

beskrevet i de lokale MED-aftaler. 

 

PUF får med det ovennævnte en samlet pakke af materialer og metoder, så uddannelsen i højere 

grad kan målrettes nyudpegede/nyvalgte i en arbejdsmiljøgruppe. 
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Deltagerbogen er desuden skarpere fokuseret på arbejdsmiljøgruppens opgaver, herunder foran-

kringen i den lokale MED-organisation.  

 

Underviserhåndbogen er bedre hjælp til nye og eksisterende undervisere, og rummer også anbe-

falinger af bestemte metoder. Bogen viser, hvilke hovedpointer underviserne skal fremhæve over-

for deltagerne samt en målsætning for, hvad deltagerne skal kunne efter at have gennemgået de 

enkelte dele af uddannelsen. 

 

Et fælles sæt PowerPoints er skabt som en visuel understøttelse af deltagerbogens indhold og 

underviserbogens hovedpointer. 

 

Linksamlingen er lagt på www.puf.dk og skaber en forbindelse mellem den trykte deltagerbog 

og andre materialer, som blandt andet findes på hjemmesider hos BrancheFællesskabet for Ar-

bejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration, Videncenter for arbejdsmiljø og Arbejdstil-

synet. En viden, som deltagerne kan trække på efter endt uddannelse, uden at logge ind på lukkede 

fora. Linksamlingen kan dermed også anvendes af andre med interesse for arbejdsmiljøarbejdet. 

 

Undervisernes lukkede grupperum på nettet er markant opdateret, blandt andet med videovejled-

ning til digitale læringsmidler. 

  

Materialer medvirker samlet set til, at PUF’s arbejdsmiljøuddannelse også i fremtiden vil være 

attraktiv for kommuner og regioner. 

 

Eventuelle spørgsmål i forhold til de nye materialer og metoder kan rettes til chefkonsulent  

Henrik Carlsen pr. mail hc@forhandlingsfaellesskabet.dk, eller telefon 3347 0617. 

 

 

Med venlig hilsen 
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