Kurs for

SHA-koordinator

Koordinator for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø - SHA
I henhold til Forskrift om: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften)

Kurset passer for:
Alle som skal arbeide med SHA i situasjoner hvor
Byggherreforskriften kan komme til anvendelse:
- Byggherre og byggherrens representant + Koordinator
- Prosjektledere, anleggsledere og byggeledere
- Verneombud, AMU medlemmer, HMS ledere
- Prosjekterende, rådgivende ingeniører og arkitekter
- Arbeidsgivere og enmannsbedrifter
- Konsulenter, rådgivere, bedrifshelsetjeneste o.a.

Krav til forkunnskaper:
Tidligere gjennomført Modul 1 (kurs om Byggherreforskriften)
Det er også en betydelig fordel med erfaring fra Bygge &
anleggsbransjen, i form av praktisk arbeid i utførelse,gjennomføringsfasen av slike prosjekter. I tillegg er det
en nødvendighet med kunnskap om øvrige lov og
forskriftskrav som er relevante for HMS arbeid i B&A bransjen
og denne typen aktiviteter og prosjekter. Annen generell
bransjeerfaring er også fordelaktig.

Dette får du:

Dette kurset (Modul 2) er noe mer praktisk rettet, basert på kurset om Byggherreforskriften
(Modul 1), andre relevante myndighetskrav, samt lang erfaring fra mange ulike HMS og
SHA utfordringer i utførelsesfasen av et bygge,- eller anleggsprosjekt:
-

Innsikt og forståelse i rollens plikter, oppgaver, begrensninger og muligheter
Større faglig trygghet til å utføre rollen i henhold til krav og forventninger
Bedre oversikt over potensielle risiki og SHA relaterte fallgruver i utførelsesfasen av prosjekter
Bedre innsikt i effektive, og kanskje nytenkende, metoder og verktøy i prosjektrettet SHA arbeid
Oversikt over sentrale lov- og forskriftskrav, og kontrollrutiner som ivaretar disse
Kursbevis + spesialtilpassede kompendier, sjekklister, veiledninger, forskrifter, skjemaer, m.m.

Kursets innhold og varighet:

Neste åpne kurs! Tid og sted:

Kurset går over en dag, fra kl. 09:00 til 15:00,
med innlagt lunch.

Oslo

Noen sentrale temaer som kurset omfatter,
i stikkordsform:

26. mai 2020

Clarion Collection Hotel Bastion

Kl. 09:00 - 15:00

- Prekvalifisering av entreprenører og involverte aktører

NB! Begrenset antall med kursplasser.

- Arbeidsutstyr: Kontroll, opplæringskrav m.m.

Kurset kan også gjennomføres internt
i din virksomhet hvis det er ønskelig.

- Systematisk oppfølging - kontrollrutiner - koordinering
- Krav til risikovurderinger (eks. SJA) i forhold til planlegging
- SHA plan(legging): Krav, innhold og bruk. Vanlige feil..
- Rollekonflikter, rolleforståelse, rolleavklaringer, plikter m.m.
- Logistikk, rigging, avviksbehandling, ressursbruk m.m.

Kursleder:

Påmelding, og info:
E-post: contact@kiby.no
Telefon: 90 52 52 52

Ansvarlig for gjennomføringen av kurset, er tidligere seniorinspektør i Arbeidstilsynet:
Arbeids og organisasjonspedagog Kjell-Ivar By (M.Ed.), som har mer enn 30 års erfaring fra
HMS, og SHA i byggeprosjekter. By har også selv hatt rollen som SHA koordinator i mange
små, og store - komplekse byggeprosjekter innenfor storindustrien, i tillegg til mangeårig
tilsynsansvar for bygge & anleggsbransjen generelt, på vegne av Arbeidstilsynet. I denne
rollen har By også arbeidet mye med Byggherreforskriften, både internt i Arbeidstilsynet, og
eksternt i form av rådgivning - veiledning, kurs, seminar og foredrag.
Arrangør:

www.byggherreforskriften.no

www.sha-koordinator.no

