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Gladnyhet til alle som jobber innen mat- og 
drikkevareindustrien! 

Regjeringen og Stortinget har bevilget store beløp 
til bransjeprogrammene via Kompetanse Norge. 

AOF Norge kan derfor tilby en rekke kurs – helt 
kostnadsfritt!  

Disse kursene er gratis for ansatte, permitterte og 
arbeidssøkende relatert til bransjeprogrammet mat 
og drikke. 

      For mat- og drikkevareindustrien 

 

HMS kurs 

 

Alenearbeid 

Arbeidsmiljøutdanning 

HMS for tillitsvalgte 

HMS for ledere 

Working Enviroment Basic 

Traverskranfører 

Truckfører 

Risikovurdering 

Personløfter/lift  

Verktøy og småmaskiner 

Kjemikalier 

Personlig verneutstyr  

Felles modul 1.1 

 



  
Alenearbeid 

Dette kurset er for Tillitsvalgte, verneombud og ledere. 

Kurset kombinerer undervisning i virtuelt klasserom med 
selvinstruerende e-læring. Virtuelt klasserom benyttes 
interaktivt. 

Kursinnhold: 

• Ulike typer alenearbeid 
• Risikovurdering 
• Sikkerhetsutstyr 
• Arbeidssystem 
• Ansattes ansvarsforhold 

Arbeidsmiljøutdanningen – Grunnkurs, kombinert 
kurs, dvs virtuell undervisning + selvinstruerende 
nettmodul 

Dette kurset er lovpålagt for verneombud og 
representanter i AMU, men anbefales også for andre 
målgrupper som ledere og tillitsvalgte. 

Kursinnhold: 

Kurset er utviklet i henhold til krav i arbeidsmiljøloven, 
forskrift samt tilleggsavtale 3 til Hovedavtalen LO/NHO.   

 

 

Arbeidsmiljøutdanningen – Grunnkurs, kombinert 
kurs, selvinstruerende nettkurs 

Dette kurset er lovpålagt for verneombud og 
representanter i AMU, men anbefales også for andre 
målgrupper som ledere og tillitsvalgte.  

Kursinnhold: 

Kurset er utviklet i henhold til krav i arbeidsmiljøloven, 
forskrift samt tilleggsavtale 3 til Hovedavtalen LO/NHO  

HMS for tillitsvalgte 

Dette kurset er for Tillitsvalgte 

Kursinnhold: 

• HMS relatert lov og regelverk 
• HMS arbeidet - roller, ansvar og oppgaver 
• Arbeidsmiljø 
• Arbeidstidsspørsmål 
• Varsling 
• Systematisk HMS arbeid 

Working Environment Basic Course - combined classroom 
and online course. 

This is the online version of the Basic Working Environment 
course developed in collaboration with representatives from 
labour unions and private industry. 

Working Environment Basic Course - online course 

 

This is the online version of the Basic Working Environment 
course developed in collaboration with representatives 
from labour unions and private industry. 

 

Mer informasjon 

Mer informasjon 

Mer informasjon 

Mer informasjon 

Mer informasjon 

Mer informasjon 

Praktisk informasjon:  
For å melde deg på kurs trykker du knappen mer info. Du vil 
motta en bekreftelse fra AOF Norge med et enkelt skjema 
som dokumentasjon på at du er innenfor målgruppen dvs 
bransjeprogrammet. Dette fyller du ut og returnerer til AOF 
Norge. 

 

H S M 

HMS for ledere - nettkurs. 

I dette kurset lærer man hvordan man kan benytte seg av det 
omfattende hjelpeapparatet som finnes, som Arbeidstilsyner, 
Bedrifthelsetjenesten og Arbeidslivssenter.  

 
Mer informasjon 

https://www.aof.no/helse-miljo-og-sikkerhet/bransjeprogram-alenearbeid---virtuelt/370883/kurs
https://www.aof.no/helse-miljo-og-sikkerhet/bransjeprogram-hms--for-tillitsvalgte/370880/kurs
https://www.aof.no/helse-miljo-og-sikkerhet/bransjeprogram-arbeidsmiljoutdanningen-grunnkurs-kombinert-virtueltklasserom-og--nettbasert/361482/kurs
https://www.aof.no/helse-miljo-og-sikkerhet/bransjeprogram-working-environment-basic-course-for-the-food-and-drink-industry---40-hours---combined-classroom-and-online-course/356564/kurs
https://www.aof.no/helse-miljo-og-sikkerhet/bransjeprogram-arbeidsmiljoutdanningen-grunnkurs-nettbasert/356553/kurs
https://www.aof.no/helse-miljo-og-sikkerhet/bransjeprogram-working-environment-basic-course-for-the-food-and-drink-industry---40-hours---combined-classroom-and-online-course/356564/kurs
https://www.aof.no/helse-miljo-og-sikkerhet/bransjeprogram-for-mat-og-drikkeindustrien-hms-for-ledere-nettkurs-/356460/kurs


 

Traverskranfører - sertifisert opplæring 

Dette kurset er for enhver som skal kunne bruke 
traverskran som arbeidsutstyr på en sikker og lovlig 
måte. 

Kursinnhold: 

Kurset omfatter alle moduler (1,2,3 og 4) og 
kombinerer e-læring, virtuell undervisning, praksis 
og avtale om oppkjøring.  

 

Truckfører – oppfriskning Kurs i form av film. 

Dette kurset er for arbeidstakere som benytter truck som 
arbeidsverktøy. 

Kursinnhold: 

Vi følger Roger gjennom en typisk arbeidsdag, der han tenker 
tilbake til den opplæringen han har fått tidligere, samtidig 
som han kommer borti noen uønskede situasjoner i løpet av 
arbeidsdagen. 

Risikovurdering – nettkurs 
 
Dette kurset er for ansatte med behov for 
dokumentert opplæring. 

Kursinnhold: 

• Hva er risiko? 
• Kartlegging av risiko. 
• Risikodiagram. 
• Handlingsplan. 
• Utfylling av skjema. 

Personløfter/lift - Klasse ABC 
 
Dette kurset er for ansatte med behov for dokumentert 
opplæring. 

Kursinnhold: 

Kurset omfatter sikkerhetsopplæring for den som skal kunne 
bruke personløfter/lift i arbeidsforhold og dekker alle 
klasser.  

 

Verktøy og småmaskiner - nettkurs 
 
Dette kurset er for ansatte med behov for 
dokumentert sikkerhetsopplæring på arbeidsutstyr. 

Kursinnhold: 

Kurset har fokus på gjeldende forskrifter, ansvar, 
risikoanalyse, bruksanvisning, miljøvern, 
verneutstyr, vedlikehold, kontroll og andre viktige 
sikkerhetsinstrukser. 

Kjemikalier - nettkurs 
 
Dette kurset er for ledere, verneombud, tillitsvalgte o.a. 

Kursinnhold:  

Kurset er for ledere, verneombud og andre med ansvar 
knyttet til bruk av kjemikalier, der innkjøp, avfallshåndtering, 
kartlegging, risikovurdering og handlingsplan er i fokus.  

 

Personlig verneutstyr - nettkurs 
 
Dette kurset er for ansatte, ledere, verneombud o.a. 

Kursinnhold: 

Her får du lære hvordan du velger riktig verneutstyr 
til riktig oppgave, hvordan du bruker utstyret og tar 
vare på det.  

Fellesmodul 1.1 - nettkurs 
 
Kurset er første modul og obligatorisk for enhver som ønsker 
å bli godkjent truck-, maskin og/eller kranfører. 

Kursinnhold: 

Dette kurset kan du gjennomføre akkurat når det passer deg, 
da kurset baseres på selvinstruerende e-læringsmoduler. 

Mer informasjon 

Mer informasjon 

Mer informasjon 

Mer informasjon 

Mer informasjon 

Mer informasjon 

Mer informasjon 

Mer informasjon 

 

“Det er dokumentert at kontinuerlig 
HMS fokus på arbeidsplassen gir et 
bedre arbeidsmiljø og økt lønnsomhet” 

Torgrim Kokaas, Fagansvarlig AOF 

H M S 

Bestill ditt GRATIS kurs i dag 

https://www.aof.no/helse-miljo-og-sikkerhet/bransjekurs-for-mat-og-drikkevareindustrien---traverskrankurs-virituelt-klasserom/356434/kurs
https://www.aof.no/helse-miljo-og-sikkerhet/bransjeprogram-mat-og-drikkevareindustrien--truck-oppfriskning-film/356574/kurs
https://www.aof.no/helse-miljo-og-sikkerhet/bransjeprogram-mat-og-drikkevare-bransjen-risikovurdering-nettkurs-2/361471/kurs
https://www.aof.no/helse-miljo-og-sikkerhet/bransjeprogram-mat-og-drikkevareindustrien-personlofter-abc-2-teams/361475/kurs
https://www.aof.no/helse-miljo-og-sikkerhet/bransjeprogram-for-mat-og-drikke-industrien--kjemikalier-kurs-1-og-2/367003/kurs
https://www.aof.no/helse-miljo-og-sikkerhet/bransjeprogram-mat-og-drikkevareindustrienmaskiner-og-redskap-verktoy-og-smamaskiner-2/363906/kurs
https://www.aof.no/helse-miljo-og-sikkerhet/bransjeprogramet-mat-og-drikkeindustrien-verneutstyr-valg-bruk-og-vedligehold/366997/kurs
https://www.aof.no/helse-miljo-og-sikkerhet/bransjeprogram-for-mat-og-drikke-industrien-fellesmodul-1-til-sertifisert-sikkerhetsopplaring-nettkurs/356495/kurs
https://www.aof.no/helse-miljo-og-sikkerhet/1031

