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Faktablad om

UDDANNELSESKRAV
FOR GULVLÆGGERE
For at udføre en række bestemte arbejdsopgaver som
gulvlæggere forlanger Arbejdstilsynet, at alle har fået den
nødvendige uddannelse. Det drejer sig specielt om:
4 Optagning af magnesitgulve med asbest
4 Lægning af industri- og epoxygulve
4 Valgt som sikkerhedsrepræsentant

Brug oversigten her – og tjek om alle har de nødvendige
uddannelser for at måtte udføre de nævnte arbejdsopgaver.

Optagning af gamle magnesitgulve
Når du kommer i kontakt med asbest, fx i forbindelse med
optagning af gamle magnesitgulve, må du kun udføre dette
arbejde, hvis du har gennemgået en særlig asbestuddannelse af 4 dages varighed.

Lægning af industri- og epoxygulve
Når du skal arbejde med epoxyprodukter, skal du have gennemgået en særlig uddannelse af 2 dages varighed.
Det gælder fx når du skal lægge nye epoxy-gulve (slidlag og
overfladebehandling af eksisterende betongulve) eller blot
gennemføre reparationer af eksisterende gulve med epoxy.
Arbejdes der med asfaltmaterialer (bitumenprodukter), skal
du have gennemgået et godkendt kursus om arbejde med
bitumenmaterialer – varighed 2 dage.
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Sikkerhedsrepræsentant
Hvis du bliver valgt som sikkerhedsrepræsentant eller
hvis du som arbejdsleder bliver udpeget til en sikkerhedsgruppe, skal du gennemføre arbejdsmiljøuddannelsen,
som varer 37 timer.
Formålet med uddannelsen er, at du bliver i stand til at
indgå i et samarbejde med kolleger og ledelse omkring
virksomhedens arbejdsmiljøindsats. Spørg din organisation om tilmelding.

Stående gulvlægning
Branchen anbefaler, at alle gulvlæggere gennemfører
kurset ”stående gulvlæggerarbejde”.
Deltagerne lærer at anvende de mest velegnede værktøjer
til stående gulvlægning samt lærer at undgå at de mest
belastende arbejdsstillinger i faget. Kurset har en varighed
på 2 dage og afholdes på EUC Midt i Viborg.

Sæt fokus på arbejdsmiljøet
Branchen ønsker som helhed at sætte mere fokus på
arbejdsmiljøet. Derfor anbefaler vi, at alle - ledere og
ansatte - deltager i kurset ”Implementering af arbejdsmiljøpolitik i bygge- og anlægsvirksomheder”.
Kurset har en varighed på 2 dage og udbydes af erhvervsskolerne. Kurset kan også tilpasses og afholdes som virksomhedskursus. Kontakt evt. BAR Bygge & Anlæg for
yderligere oplysninger.

Det er en god ide at have et overblik over hvem, der har
hvilke kurser i virksomheden. På den måde sikres, at kvalifikationerne passer til de opgaver virksomheden udfører.
Brug fx registreringsskemaet på www.bar-ba.dk Noter evt.
kurser og uddannelse i ansættelsesbeviset.

Hvor afholdes kurserne
Du kan med fordel kontakte din lokale erhvervsskole for at
høre, hvilke kurser de udbyder. På www.ebai.dk findes en
oversigt over godkendte kurser og skoler.
Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg, Bygmestervej 5, 2400 København NV • Tlf. 3614 1400 • sekr@bar-ba.dk • www.bar-ba.dk

ISBN 87-7952-071-5, Varenummer 13 25 37

Registrering af kurser

