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Værkførerkursus
Vi har endnu én ledig plads på værkførerkurset som starter den 18. november 2009, læs mere om kurset på hjemmesiden i
Uddannelsesorientering Nr. 7 – Juli 2009, tilmelding skal ske via tilmeldingsblanketten her. Det er også muligt at blive skrevet på venteliste til
kurset som starter i efteråret 2010, kontakt sekretariatet på tlf. 3927 0087
eller på e-mail: helle@danskmaskinhandel.dk

Dieselkursus
Du kan nå det endnu der er stadig nogle ledige pladser på Dieselkurserne
mandag-tirsdag og onsdag-torsdag i uge 40 – Vi skal have din tilmelding
senest den 15. september 2009
Der er også få pladser på de to Dieselkurserne i uge 46.

Lovpligtige sikkerhedseftersyn
Lovpligtige sikkerheds eftersyn på teleskoplæssere i ugerne 43 og 46 er
begge fyldt op.

Varmt arbejde
På Varmt arbejde kurset i Fredericia den 24. november 2009, har vi 2 ledige pladser. Vi har fået oprettet endnu et i november, den 23. november2009 se nedenfor.
Der er stadig ledige pladser på kurserne i Hvidovre den 2. november 2009
og i Frederikshavn den 1. december 2009. (det er muligt at bruge nedenstående tilmeldingsblanket til disse kurser)

Du finder beskrivelserne af de tre ovennævnte kurser i
Uddannelsesorientering Nr. 6 - Juni 2009 på vores hjemmeside. Tilmeldingsblanketter kan du finde under Aktivitetskalenderen

Kursus

Uddannelsesorientering fra DM-Uddannelse
Tlf.: 3927 0087 Fax: 3917 8955 E-mail: dmh@danskmaskinhandel.dk

Side 2
Varmt arbejde kurser.
Dansk Maskinhandlerforening og Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
(DBI), har aftalt et samarbejde omkring afholdelse af kurser i varmt arbejde.
Grunden til dette samarbejde, er at flere forsikringsselskaber heriblandt
Willis, som DM jo også har samarbejdsaftale med, kræver at man skal
have et kursusbevis i ”varmt arbejde”, hvis dette ikke honoreres vil selvrisikoen ved varmt arbejde udenfor virksomheden, blive meget højere. Willis har efter aftale med DM, givet en periode på 3 år til at medlemmerne
kan nå at få styr på dette.
Ny aftale pr. 01.01.2008 (indeks 2007)
Reglerne omkring ”Varmt arbejde” vil fremover blive en del af policen –
dog har man accepteret, at ansatte under DM-aftalen kan varetage ”Varmt
arbejde” på egne bygninger indenfor den ansattes fagområde. Det samme
vil være gældende når der udføres ”Varmt arbejde” i virksomheden, og
dette er en naturlig del af den daglige aktivitet/produktion.
Fremtidens krystalkugle siger desuden, at der formentligt vil komme krav
om ”Varmt arbejde” kurser til fabrikationsvirksomheder, det vil sige varmt
arbejde hjemme på eget værksted.
Vi udbyder i samarbejde med DBI disse kurser, hvor vi har fortrindsret, for
at vi kan overholde kravene om AMU-kurser, kræver det at alle
tilmeldingsfrister overholdes, da DBI er nød til at udbyde disse kurser
offentligt til andre, men de vil vente til sidste øjeblik, for at vi kan fylde
holdene op med DM medlemmer.
Hvad er et varmt arbejde kursus?
Kurset hed tidligere Brandforanstaltninger ved gnistproducerende arbejde.
AMU-mål: 45141
Deltagerne kan efter kurset
¾ vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal
tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter udførelse af
bygningsopgaver med maskiner og værktøj, som afgiver gnister eller varme, som kan foranledige brand på arbejdsstedet.
¾ udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj, som skærebrændere, vinkelsliber, loddeværktøj eller varmluftpistol, brandteknisk korrekt.
¾ udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden, samt kan
udføre de brandtekniske regler, som gælder ved arbejdets afslutning.
¾ foretage brandslukning på arbejdspladsen.

Varmt arbejde
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Side 3
Indhold
Forholdsregler inden arbejdet påbegyndes
Indretning af arbejdspladsen
Udførelse af arbejdet
Forholdsregler under arbejdet
Forholdsregler ved brand
Forholdsregler når arbejdet afsluttes
Opgave og praktiske slukningsøvelser
Hvem deltager
Personer der arbejder med alle former for gnistproducerende værktøj.
Hvor og hvornår?
De 3 planlagte kurser er:
Hvidovre mandag den 02.11.2009
tilmeldings frist fredag den 02.10.2009
Fredericia mandag den 23.11.2009
tilmeldings frist fredag den 23.10.2009
Frederikshavn tirsdag den 01.12.2009
tilmeldingsfrist fredag den 30.11.2009
Kurserne varer 6 timer og foregår i tidsrummet 8.10 til 15.20.
Kursusbevis
Der opnås uddannelsesbevis til de deltagere, der har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat. Der udstedes endvidere Varmt
arbejde certifikat, gældende i 5 år i hele Norden. Efter CFPA Europe´s
uddannelsesprogram og CFPA guideline nr. 12.
Det er et krav i Norge og Sverige, at have dette bevis for overhovedet at få
lov til at beskæftige sig med varmt arbejde!
Praktiske oplysninger:
Dansk Maskinhandlerforening fakturerer kr. 400,-, beløbet går til administration, kost og relevante DBI vejledninger (normalpris kr. 320,- pr. sæt).
DBI fakturerer kr. 110,-. Det er, hvad det ifølge ministeriet skal koste for en
kursist at modtage undervisning af DBI i de antal timer, det drejer sig om.
Der kan ansøges om tilskud til kørsel og arbejdsgodtgørelse (VEU godtgørelse)
Pris i alt: Kr. 510,Max antal deltagere pr. hold er 20 personer
Man optages på kurset efter først til mølle princippet, derefter oprettes
ventelister, for at se hvor mange hold der herefter skal oprettes.
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Tilmeldingsblanket.
Tilmeldingsblanketten sendes til:
DM-Uddannelse, Kokholm 3C, 6000 Kolding.
Kan også indsendes på fax nr. 3917 8955 eller til Helle Helth Hansen på
mail helle@danskmaskinhandel.dk

45141 – Varmt Arbejde
_____

Varmt arbejde kursus i Hvidovre mandag den 02.11.2009
tilmeldingsfrist fredag den 02.10.2009
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Varmt arbejde kursus i Fredericia mandag den 23.11.2009
tilmeldingsfrist fredag den 23.10.2009
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tilmeldingsfrist fredag den 30.10.2009
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