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Styrk virksomhedens markedsposition og dine personlige kompetencer.

Succesfulde virksomheder sikrer, at de er parate til at håndtere et bredere sæt af 
udfordringer. Investeringen i virksomhedens medarbejdere er et afgørende skridt i at 
muliggøre denne overgang.

Virksomheder bliver holdt ansvarlige for alle økonomiske, sociale og miljømæssige 
aktiviteter i værdikæden, og der stilles flere krav fra et stigende antal interessenter.

Hos DNV GL Business Assurance kender vi værdien af målrettede og kompetence- 
givende kurser, der hjælper med til at fremtidssikre din virksomhed, holde  
medarbejderne motiverede og inspirerede, og som øger virksomhedens indtjening.

Dine medarbejdere er virksomhedens største aktiv, og vi er her for at hjælpe dig med 
at uddanne og træne dem til at være de engagerede, dygtige og kompetente  
medarbejdere, der hjælper din virksomhed med at opfylde morgendagens krav fra 
markedet.
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Som en naturlig start på en certificeringsproces, en 
lige så naturlig fortsættelse efter certificering eller som 
inspiration til at udnytte standarder og værktøjer uden 
en egentlig certificering er vores omfattende program 
af åbne kurser vejen til at nå længere. Her kan du møde 
andre med samme arbejdsområder, som du selv har, få  
ny viden og udvide dit netværk.

Inspirerende foredrag
Få myter aflivet og bliv inspireret til at styrke både hver-
dagen og bundlinjen med et foredrag om et af de mange 
emner, vi beskæftiger os med. Vi holder gerne foredrag 
for virksomheder, interesseorganisationer, netværks- 
grupper m.fl.

Firmatilpasset viden 
DNV GL Business Assurance tilbyder dig firma- 
tilpassede kurser og temadage inden for en lang række 
områder, som du opnår mange fordele ved. Vi sammen-
sætter kurser til din virksomheds behov og behandler 
de relevante emner for netop dig - det betyder, at vi kan 
sætte særlig fokus på de områder af en standard, der er 
mest interessante for din virksomhed. Det betyder også, 
at I efter kurset vil have en fælles kommunikationsplat-
form for de emner, vi har behandlet på kurset.

Kurserne er for alle, der vil udvikles
Der er stor økonomisk og tidsmæssig besparelse i at 
afholde kurset internt i din virksomhed for en gruppe 
medarbejdere. Måske har I behov for et inspirerende  
foredrag om et af vore mange vidensområder. Det  
hjælper vi også gerne med.

Åbne kurser
DNV GL Business Assurance Denmark A/S er en af de  
førende certificeringsvirksomheder i Danmark - ja i  
verden - dermed er den samlede kompetence i  
virksomheden meget stor.

UDVIKLENDE KURSER 
DER SKABER VÆRDI
Om din virksomhed er certificeret efter en eller flere standarder, om I overvejer en 
certificering, eller I blot ønsker at benytte standarderne som interne værktøjer, er  
vores firmatilpassede og åbne kurser den direkte vej til viden og brugbare værktøjer.

KONTAKT OS

Har du spørgsmål til vores åbne eller firma- 
tilpassede kurser, er du altid velkommen til at 
ringe på tlf +45 39 45 48 00 eller skrive til  
trainingbadk@dnvgl.com
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Auditorkursus i kvalitetsledelse
På kurset har vi fokus på auditorværktøjer,  
menneskelige egenskaber som auditor, forståelsen  
af et procesorienteret ledelsessystem samt auditor- 
rollen i forbindelse med den interne markedsføring 
af kvalitetsledelsessystemet.

Kursets teoretiske del er baseret på ISO 19011 og en 
case i ISO 9001.

Auditorkursus i arbejdsmiljøledelse
Kurset gennemføres på baggrund af standarder for 
arbejdsmiljøledelse og er en kombination af teori og 
praktiske øvelser. Heriblandt et live audit, hvor vi på 
baggrund af standardens værktøjer forbereder os i 
blandt andet planlægning, auditmetoder og auditor-
rollen. 

Kursets teoretiske del er baseret på ISO 19011 og en 
case i OHSAS 18001.  
 
Auditorkursus i miljøledelse
Hvad skal du kunne som intern miljøauditor? 
Hvordan bliver du bedre til at gennemføre et internt  
miljøaudit, og hvordan får din virksomhed større 
udbytte af de interne miljøaudits? 

Lær at planlægge og gennemføre et effektivt og 
udbytterigt internt miljøaudit, og få kendskab til de 
gængse fremgangsmåder og teknikker.

Kursets teoretiske del er baseret på ISO 19011 og en 
case i ISO 14001.

Auditorkursus i informationssikkerhed
ISO 27001 er ”best practice” standarden, der kobler 
informationssikkerhed og god virksomhedsledelse 
sammen. 

Ved deltagelse på kurset lærer du at beherske både 
standardens indhold og de værktøjer og audit- 
principper, der skal til for at organisationen får  
optimalt udbytte af sit informationssikkerheds- 
ledelsessystem (ISMS-system).  

Kursets teoretiske del er baseret på ISO 19011 og en 
case i ISO 27001.

Auditorkursus i energiledelse
Alle store virksomheder i EU skal inden udgangen 
af 2015 have gennemført et obligatorisk energisyn 
(EED). 
 
På dette kursus får du blandt andet introduktion til 
og gennemgang af kravene i ISO 50001 standarden, 
samt bliver klædt på til, hvordan du overholder  
lovgivningen via ISO 50001 standarden.

Kursets teoretiske del er baseret på ISO 19011 og en 
case i ISO 50001.

Se alle vores auditorkurser og datoer på  
www.dnvgl.dk/kurser

AUDITORKURSER
Vores auditorkurser henvender sig bl.a. til dig, der er ansvarlig for virksomhedens 
ledelsessystemer, og som har ansvaret for jeres interne audit.
De giver dig et grundigt kendskab til de værktøjer og auditprincipper, der skal an-
vendes for at jeres virksomhed får det optimale udbytte af jeres ledelsessystemer. 
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KURSER INDEN FOR 
KVALITET

Grundlæggende kvalitetsledelse
Formålet med kurset er at give deltagerne et grund-
læggende kendskab til kvalitetsledelsessystemer og 
kravene i ISO 9001. Kurset henvender sig bredt til 
medarbejdere, der arbejder med opbygning, imple-
mentering og vedligeholdelse af kvalitetsledelses- 
systemer baseret på kravene i ISO 9001.

Kurset giver desuden den fornødne grundviden til 
dig, der efterfølgende skal deltage i IRCA- 
certificeret Lead Auditorkursus i kvalitetsledelse.

Auditorkursus - kvalitetsledelse
På kurset har vi fokus på auditorværktøjer,  
menneskelige egenskaber som auditor, forståelsen 
af et procesorienteret ledelsessystem samt auditor-
rollen i forbindelse med den interne markedsføring 
af kvalitetsledelsessystemet.

Kursets teoretiske del er baseret på ISO 19011 og 
en case i ISO 9001.

Kurset er en kombination af teori, praksis og diskus-
sion. Vi anbefaler, at man før kurset har gennemlæst 
ISO 9001 og har kendskab til ISO 19011.

Introduktion til den nye ISO 9001
På dette kursus bliver du introduceret til den nye  
ISO 9001 standard, der udkom i 2015.
 
Der er lagt op til markante ændringer i standarden, 
hvor der bl.a. vil blive sat fokus på bæredygtighed, 
risk management og leverandørstyring. Herudover 
kobles standarden tættere til virksomhedens top-
ledelse og strategi. Den nye standard gør det lettere at 
auditere kombinerede systemer (certificering efter to 
eller flere standarder), og er ligeledes tilpasset en ny 
fælles struktur – high level structure – der gælder for alle 
ledelsesstandarder.

QMS Auditor/Lead auditorkursus (Irca-id  A17898)
På vores IRCA QMS Auditor/Lead Auditorkursus i 
kvalitetsledelse får du en grundig indføring i princip-
perne for et effektivt kvalitetsledelsessystem, og du 
bliver klædt godt på til at gennemføre procesaudit 
i overensstemmelse med ISO 9000-serien og ISO 
19011. 
 
Vores erfarne undervisere guider dig igennem hele 
auditprocessen fra udarbejdelse af auditprogram 
til afrapportering af auditresultater. Undervisningen 
tilrettelægges som en kombination af teoretiske  
indlæg, rollespil, gruppearbejde og diskussion. Kur-
set afsluttes med en kompetencegivende eksamen. 
 
Kurset skydes i gang med et frivilligt kick off typisk et 
par uger inden kursusstart.  
 
Eksamineret kvalitetsleder 
Få et uddannelsesforløb, der klæder dig på til at 
håndtere alle kvalitetslederens udfordringer. Du får 
en helhedsforståelse for ledelsessystemer og  
processer med udgangspunkt i din egen hverdag. 
Uddannelsen har fokus på både metode og værk- 
tøjer, og den går i dybden med emner som ledelses- 
systemer, processer, implementering, audit,  
kommunikation, innovation og forretningsudvikling. 
 
Med denne uddannelse styrker du dine kompe- 
tencer som kvalitetsleder. Du bliver i stand til at 
skabe og påvise resultater gennem ledelsessystem-
er, og du får mulighed for at styrke din markeds- 
værdi som kvalitetsleder med et eksamensbevis, der 
dokumenterer dine kompetencer.

DNV GL Business Assurance hjælper din virksomhed med at øge kompetencen omkring 
kvalitet og effektive processer samt uddannelse af et værdiskabende  
auditorkorps. Se alle vores kurser samt kursusdatoer inden for kvalitet her:  
www.dnvgl.dk/kurser-kvalitet
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Informationssikkerhed vil fremover være på den ledelsesmæssige agenda. ISO 
27001 er standarden, der kobler informationssikkerhed og god virksomheds- 
ledelse sammen, og det er derfor omdrejningspunktet på dette kursus.
 

INFORMATIONS- 
SIKKERHED

Formålet med ISO 27001-kurset er, at deltagerne 
bliver i stand til at beherske både standardens indhold, 
værktøjer og de auditprincipper, der skal til for at få 
optimalt udbytte af informationssikkerhedsledelses- 
system.  

Informationssikkerhed
ISO 27001-standarden omhandler krav til virksom-
hedens informationssikkerhedsledelsessystem 
(ISMS), og det sikrer at virksomheden har styr på  
oprettelse, implementering, drift, overvågning, 
gennemgang, vedligeholdelse og forbedring af 
virksomhedens sikkerhed.

Formålet med kurset er, at deltagerne kommer til at 
beherske både standardens indhold og de værktøjer 
og auditprincipper, der skal til, for at virksomheden 
får optimalt udbytte af sit ISMS.

 

Kurset har to fokusområder:
 ■ Gennemgang og fortolkning af ISO 27001 
standarden med vægt på forretningsorienteret  
informationssikkerhed

 ■ Auditorkompetencer baseret på ISO 19011 og en 
case i ISO 27001. 
 
Kurset er en kombination af teori, praksis og  
diskussion. Vi anbefaler at man før kurset har  
gennemlæst ISO 27001 og har kendskab til  
ISO 19011.

Læs mere og se datoerne for vores ISO 27001-kur-
sus her: 
www.dnvgl.dk/kurser-iso27001
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 Kvalitetslederuddannelsen er et uddannelsesforløb, der klæder dig på til at håndtere 
alle kvalitetslederens udfordringer. Du får en helhedsforståelse for ledelsessystemer 
og processer med udgangspunkt i din egen hverdag. Uddannelsen har fokus på både 
metode og værktøjer, og den går i dybden med emner som ledelsessystemer, proces-
ser, implementering, audit, kommunikation, innovation og forretningsudvikling. 
 

Med denne uddannelse styrker du dine kompeten-
cer som kvalitetsleder. Du bliver i stand til at skabe 
og påvise resultater gennem ledelsessystemer, og 
du får mulighed for at styrke din markedsværdi som 
kvalitetsleder med et eksamensbevis, der 
dokumenterer dine kompetencer. 
 
Uddannelsen varer ca. 4 måneder med 4 moduler 
fordelt på 10 intensive kursusdage. Undervisningen 
tilrettelægges som en kombination af teoretiske 
indlæg, cases, gruppearbejde og diskussion samt 
hjemmearbejde mellem hvert modul.

Uddannelsen består af 2 dele
Del 1 - Udarbejdelse og implementering,  
der indeholder: 

 ■ Kickoff 
 ■ Modul 1 - Ledelsessystemer 
 ■ Modul 2 - Resultatskabelse 

Del 2 - Værktøjskassen, der indeholder: 
 ■ Modul 3 - Læring og optimering 
 ■ Modul 4 - Innovation og forretningsudvikling 

Læs mere på www.kvalitetsleder.dk 

Du står stærkere som eksamineret kvalitetsleder

KVALITETSLEDER- 
UDDANNELSEN
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”Kvalitetslederuddannelsen gav mig et 
kompetenceløft og inspiration til at forbedre og 
udbygge vores Business Management System. 
Og et netværk af ligesindede jeg kan bruge til 
sparring i hverdagen.” 
Stig Andersen Louis Poulsen - Quality & Environment Manager 

”Anbefalelsesværdig uddannelse - selv efter 20 
år med standarder, blev jeg meget inspireret i et 
veltilrettelagt uddannelsesforløb. Ud over værdi- 
og kompetencegivende elementer, så er netværket 
en fantastisk sidegevinst.” 
Per Svendsen Sydfyns Elforsyning – Teknisk chef el 

”Super veltilrettelagt uddannelse med erfarne og 
kompetente undervisere, som har givet inspiration 
og kompetencer til at løfte vores ledelsessystem i 
en mere værdiskabende retning. Netværket giver 
en fantastisk mulighed for løbende inspiration, 
udvikling og sparring.” 
Kim Christiansen Kvalitetsleder Brand - Falcks Brandtjeneste DK 

”Kvalitetslederuddannelsen ved DNV GL har for 
mig åbnet øjnene for, hvilket godt ledelsesværktøj 
et ledelsessystem er. Det kan virkelig bruges 
til at styre virksomheden ud fra et helt andet 
perspektiv, der er så meget mere end KPI’er, 
afvigelsesregistreringer og korrigerende 
handlinger.” 
Bethina Als Saabye Larsen Produktionschef – Arm-Tec Division ApS 

Uddannelsens opbygning
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LEAD AUDITORKURSUS 
- IRCA ID NR A17898
 Hvis du og din virksomhed har ambitioner om at markere jer på højeste niveau 
inden for kvalitetsledelse, er dette kompetencegivende IRCA-certificerede Lead 
Auditorkursus den direkte vej til målet. Ved bestået eksamen modtager du  
samtidig et certifikat, der dokumenterer din status som auditor.

Læs mere om vores Lead Auditor kursus samt kursusdatoer på:  
www.dnvgl.dk/kurser-irca

 På vores Lead Auditorkursus i kvalitetsledelse får du 
en grundig indføring i principperne til et effektivt 
kvalitetsledelsessystem, og du bliver klædt godt på 
til at gennemføre procesaudit i overensstemmelse 
med ISO 9000-serien og ISO 19011. 

Vores erfarne undervisere guider dig igennem hele 
auditprocessen fra udarbejdelse af auditprogram 
til afrapportering af auditresultater. Undervisningen 
tilrettelægges som en kombination af teoretiske  
indlæg, rollespil, gruppearbejde og diskussion.  
Kurset afsluttes med en kompetencegivende  
eksamen.

På kurset vil du bl.a. lære om:
 ■ Ledelsessystemet (herunder High Level Structure)
 ■ Auditprincipper baseret på ISO 19011
 ■ Risikostyringsproces
 ■ ISO 9001: formål og krav fra auditors synsvinkel
 ■ Auditplanlægning
 ■ Gennemførelse af audit
 ■ Rapportering og opfølgning på audit

Kurset henvender sig til: 
 ■ alle, der skal gennemføre intern eller ekstern audit 
af kvalitetsledelsessystemer

 ■ topledelsen
 ■ kvalitetschefer, kvalitetskoordinatorer og andre, 
der arbejder med kvalitetsledelse.

Efter kurset er deltagerne i stand til:
 ■ at forklare formålet, indholdet og de indbyrdes  
relationer mellem ISO 9000, ISO 9001 og ISO 
9004 

 ■ at forklare auditors rolle ved planlægning, udførel-
se, rapportering og opfølgning i  
forbindelse med audit af et kvalitetsledelses- 
system i overensstemmelse med ISO 19011

 ■ at kunne foretage planlægning, udførelse,  
rapportering og opfølgning af et audit i  
overensstemmelse med ISO 19011 og  
tolkningen af ISO 9001.

Eksamen og personcertificering
DNV GL er godkendt under IRCA, som udbyder 
af dette Lead Auditorkursus (IRCA id.-nr A17898). 
Under kurset vurderes du løbende, og for at bestå 
kurset kræves det, at du består såvel den løben-
de evaluering og den obligatoriske eksamen ved 
kursets afslutning. For at bestå kurset kræves 70 % 
korrekte svar ved eksamen. 

Alle beståede kursister får tilsendt et kursuscertifikat, 
mens der i øvrige tilfælde tilsendes et deltagerbevis. 
Ved bestået eksamen får du adgang til registrering 
som auditor hos IRCA – International Register of 
Certificated Auditors.

LÆS MERE:

Læs mere om vores kurser og se kursusdatoer på 
www.dnvgl.dk/kurser 
Kontakt os  på tel. +45 39 45 48 00 for at høre mere 
om et firmatilpasset kursus
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QMS AUDITOR KURSUS
IRCA ID-NR A17898
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KURSER INDEN
FOR MILJØ

Bliv introduceret til den nye ISO 14001-standard, der udkom i 2015. Standarden rummer 
markante ændringer, hvor der bl.a. vil blive sat fokus på bæredygtighed og livscyklus- 
analyser, risk management og leverandørstyring, samt fokus på at koble standarden tættere 
til virksomhedens topledelse og strategi. 

Auditorkursus miljøledelse 
Hvad skal du kunne som intern miljøauditor? 
Hvordan bliver du bedre til at gennemføre et internt 
miljøaudit, og hvordan får din virksomhed større 
udbytte af de interne miljøaudit? 

Lær at planlægge og gennemføre et effektivt og 
udbytterigt internt miljøaudit og få kendskab til de 
fremgangsmåder og teknikker, du kan anvende ved 
gennemførelse af intern audit. 

Du vil bl.a. blive introduceret til: 
 ■ Miljøauditorrollen – de menneskelige og  
faglige aspekter

 ■ Kort gennemgang af kravene i ISO 14001
 ■ Auditmetoder og -processen
 ■ Planlægning af audit – herunder evaluering af 
overholdelse af lovkrav.

Kursets teoretiske del er baseret på ISO 19011 og  
en case i ISO 14001.

Kurset er en kombination af teori, praksis og diskus-
sion. Vi anbefaler, at man før kurset har gennemlæst 
ISO 14001 og har kendskab til ISO 19011.
 
Læs mere om vores auditorkursus inden for mil-
jø samt kursusdatoer her: www.dnvgl.dk/kurs-
er-iso14001 

LÆS MERE:

Du kan altid læse mere om vore kurser på 
www.dnvgl.dk/kurser
Kontakt os  på tel. +45 39 45 48 00 for at høre mere 
om et firmatilpasset kursus
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Få styr på det psykiske arbejdsmiljø 
Som arbejdsmiljøcertificeret virksomhed har I styr på 
processerne til styring og måling af det gode fysiske 
arbejdsmiljø. Men støder I på udfordringer i form af 
manglende viden og kompetencer, når det kommer 
til det mindre håndgribelige og ikke så let målbare 
psykiske arbejdsmiljø? 

På kurset sætter vi fokus på det psykiske arbejds- 
miljø i relation til jeres ledelsessystem og det  
interne audit. Du får konkrete værktøjer til, hvordan 
du får sat det psykiske arbejdsmiljø på dagsordenen 
med udgangspunkt i jeres arbejdsmiljøledelses- 
system.

Auditorkursus - arbejdsmiljøledelse 
Kurset gennemføres på baggrund af standarder for 
arbejdsmiljøledelse og er en kombination af teori og 

praktiske øvelser. Undervejs laver vi et audit, hvor vi 
på baggrund af standardens værktøjer forbereder 
os i blandt andet planlægning, auditmetoder og 
auditorrollen, og herefter udfører vi dette i praksis. 
Efter afsluttet audit gennemfører vi rapportering. 

Kursets teoretiske del er baseret på ISO 19011  
og en case i OHSAS 18001.

Kurset er en kombination af teori, praksis og  
diskussion. Vi anbefaler at man før kurset har  
gennemlæst OHSAS 18001 og har kendskab til  
ISO 19011.

Læs mere om vores auditorkursus inden for  
arbejdsmiljø samt kursusdatoer her:  
www.dnvgl.dk/kurser-arbmiljo 

KURSER INDEN FOR 
ARBEJDSMILJØ

På vores kurser inden for arbejdsmiljøledelse bliver du godt rustet til at arbejde 
med at forbedre sundhed og sikkerhed i din virksomhed. Vores auditkurser er 
baseret på OHSAS 18001 giver dig et grundigt kendskab til de værktøjer og audit-
principper, der skal være med til at styrke jeres arbejdsmiljø.
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BRC Workshop om global standards for food and packaging
Arbejder du med fødevaresikkerhed og BRC-standarden, så er der ingen vej udenom dette seminar. Vi giver 
dig klar besked om, hvad der er sket i den nye BRC Food standard version 7 - og hvorfor de er sket. Semina-
ret giver dig et overblik over de væsentlige krav i standarden med fokus på ændringerne og den praktiske 
betydning for netop din virksomhed, samt hvordan ændringerne kan give din virksomhed konkrete kon-
kurrencefordele. De to andre BRC-standarder for Consumer Products og Storage and Distribution vil også 
kort blive behandlet. Medbring gerne konkrete problemstillinger fra din hverdag, som kan blive diskuteret i 
forbindelse med seminaret. 

Læs mere om seminaret her: www.dnvgl.dk/kurser-brc-seminar 

KURSER INDEN FOR 
FØDEVARER
Vi afholder jævnligt seminarer inden for forskellige fødevarestandarder f.eks. ISO 
22000, FSSC 22000, BRC, IFS, BRC ioP, GMP+, FAMI QS, RSPO, MSC, ASC, MSC/
ASC COC. Desuden kan du deltage i forskellige seminarer og webinarer, hvor vi 
berører forskellige emner inden for fødevarer fra betydningen af den nye ISO 9001 
til risk management, leverandørstyring og sporbarhed, samt globale trends og 
nyheder i fødevarebranchen. Følg med på www.dnvgl.dk/kurser, hvor du vil blive 
opdateret på de nyeste kurser og seminarer. 
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Læs mere på www.dnvgl.dk/kurser-rengoring om vores  
INSTA 800 kurser samt vores kursusdatoer. 

Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre 
mere på tel. +45 39 45 48 00

INSPEKTØR 
Personcertificering efter DS/INSTA 800 niv. 3
Et kursus for personer, der udfører inspektion af 
rengøring, f.eks. teamledere, inspektører og kon-
sulenter. På kurset fokuserer vi på det, der gør dig i 
stand til at udføre inspektion af rengøringskvaliteten 
efter DS/INSTA 800.

Du bliver introduceret til principperne for rengøring 
efter INSTA 800, og du får værktøjer, træning og 
feedback, så du efter kurset er i stand til at indføre 
INSTA 800-metoden på din egen arbejdsplads.

INDKØBER & PLANLÆGGER 
Personcertificering efter DS/INSTA 800 niv. 4
Et kursus for planlæggere af rengøringsydelser,  
indkøbschefer for rengøringsydelser eller  
konsulenter. 

På dette kursus fokuserer vi på det, der gør dig i  
stand til at udføre inspektion af rengøringsarbejde 
og udarbejde indkøbsdokumenter og tilbud efter  
DS/INSTA 800.

Kurset indeholder alle elementerne fra kurset for 
inspektører, og du kan derfor vælge, om du på  
baggrund af planlægger/indkøberkurset også  
ønsker inspektørcertifikatet. 
 
Infektionshygiejnisk rengøring efter DS 2451-10
Mangelfuld rengøring og forkert hygiejnisk adfærd i 
sundhedssektoren koster årligt det danske samfund 
en milliardregning pga. indlæggelse på hospital, 
øget pres på hele behandlingssystemet, medicin mv. 
– for ikke at tale om de menneskelige omkostninger 
som sygdomme betyder for den enkelte borger, 
pårørende og samfund.

Undersøgelser viser, at helt op til 35% smitte kan 
undgås ved god forebyggende hygiejne og  
rengøring. Effektiv afbrydelse af såkaldte smitteveje 
kan ske ved at rengøre med infektionshygiejnisk 
fokus efter standarden DS 2451-10.

På dette kursus gennemgår vi standarden, så du 
får forståelse for kravene og kan udføre rengøring i 
henhold til disse.
Se kursusdatoer og læs mere på:  
www.dnvgl.dk/kurser-rengoring

KURSER INDEN FOR 
RENGØRING
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LEGEPLADSKURSER

Praktisk legepladssikkerhed
På dette kursus får du et kendskab til legeplads- 
standarder og regler på et niveau, hvor du bliver 
klædt ordenligt på til at arbejde med eller have  
ansvaret for legepladser. Gennem en praktisk  
tilgang i undervisningen, får du kendskab til drifts-
inspektion og vedligehold samt løbende opsyn på 
legepladser. Der vil ligeledes være eksempler på, 
hvad der skal være af dokumentation samt et  
gennemgang af dokumentationsniveauerne. 
 
Kurset vil primært foregå med plenumundervisning. 
Der vil i kursusforløbet være indlagt opgaver, der kan 
løses i grupper eller individuelt. Pensummet gen-
nemgås primært på første kursusdag. På den anden 
kursusdag vil der, bl.a. være et besøg på en lege-
plads, hvor der vil være en gennemgang af, hvad der 
skal holdes øje med. 
 
Multisportsudstyr & Skaterbaner 
Et et-dagskursus, der sætter fokus på multisportsud-
styr og skaterbaner. Her får du viden om, hvad man 
skal være opmærksom på, når man gennemgår  
sikkerheden på udstyr og baner med udgangpunkt i 
standarderne på området. Netop her er der fart over 
feltet og tempoet er højt – det kræver de rette sikker-
hedsforanstaltninger og viden om  
forebyggelse af ulykker. 

Legepladsinspektør kursus
DNV GL tilbyder et ugekursus i legepladssikkerhed 
med mulighed for at bliver certificeret legeplads- 
inspektør. På kurset får man både et teoretisk og 
praktisk kendskab til legepladsredskaber og 
legepladssikkerhed. Der vil ligeledes være en  
introduktion til, hvordan man rapporterer afvigelser 
fra standarderne. Undervisningen tager udgangs-
punkt i gældende standarder for legepladssikkerhed 
(DS/EN1176 og DS/EN1177). Der vil ligeledes være 
en kort gennemgang af gældende lovgivning på 
området.

Kurset vil primært foregå med plenumundervisning. 
Der vil i kursusforløbet være indlagt opgaver, der kan  
løses i grupper eller individuelt. Fra mandag til 
torsdag gennemgås pensummet. Fredag formiddag 
anvendes til opsamling samt repetition af ugens 
pensum.

Kurset er rettet mod personer, der arbejder / skal 
arbejde med legepladssikkerhed i kommuner,  
boligforeninger, personer fra det grønne område 
samt montører og produktionsmedarbejdere/-an-
svarlige, der er ansat hos legepladsproducenter. 
Kurset er ligeledes rettet mod personer, der i dag 
arbejder med legepladssikkerhed, men ønsker at 
blive opdateret på området.



KURSUSKATALOG   17   

ANDRE KURSER 

Auditor som coach
Som auditor kan du ved hjælp af coachingværktøjer 
skabe ekstraordinære resultater for din 
virksomhed. Auditorrollen er under forandring. 
Fra udelukkende at være en kontrollant, der laver 
overensstemmelsesvurdering, vil auditor i fremtiden 
blive set som en sparringspartner eller coach, 
der stiller de spørgsmål til virksomheden, der kan 
igangsætte en udvikling. 
 
På kurset vil du bl.a. blive introduceret til:

 ■ Auditprocessen
 ■ Hvad er coaching
 ■ Resultater gennem præstation, læring og 
udvikling

 ■ Coaching for Auditorer
 ■ Feedback i audit & rapportering 

Se kursusdatoer og læs mere om auditor som coach  
kurset her: www.dnvgl.dk/kurser-coach

Styrk din formidling og gennemslagskraft
Som systemansvarlig eller auditor står du sikkert af 
og til i situationer, hvor du skal præsentere fagligt 
stof for ledelse, medarbejdere og kolleger, der ikke 
har den samme faglige viden som du. 

 
Uanset om din præsentation omhandler 
implementering af et nyt ledelsessystem, 
en ny arbejdsgang eller en ny metode til 
afvigelsesregistrering, vil dit mål i de fleste tilfælde 
være at skabe opbakning og ejerskab blandt 
tilhørerne. Skal du have succes med det, skal du 
være overbevisende – ikke kun i det, du siger, men 
også gennem den oplevelse, du giver tilhørerne.

Formålet med kurset er at gøre dig i stand til at 
levere en overbevisende præsentation og komme 
igennem med dine budskaber. Du får værktøjer, 
træning og feedback der gør, at du er rustet til at 
stille dig op foran en forsamling og præsentere dit 
budskab med gennemslagskraft. Du får inspiration 
til, hvordan du bliver mere præcis og direkte i din 
kommunikation, hvordan du bevarer overblikket, 
når du er på, og hvordan du leverer en professionel 
præsentation, uden at du kommer til at hænge dig i 
unødvendige detaljer.

Se kursusdatoer og læs mere om kurset her:  
www.dnvgl.dk/kurser-formidling

Hos DNV GL Business Assurance afholder vi ikke kun kurser, der tager udgang-
punkt i standarder - selvom vi er rigtig gode til det. Vi kan også hjælpe dig med 
at få gennemslagskraft i din organisation og f.eks. blive bedre til at formidle dine 
budskaber til dine kolleger og ledelsen.

Alle vores kurser kan afholdes som firmatilpassede kurser i din virksomhed. Det giver dig 
mulighed for at samle en større gruppe medarbejdere og tilpasse indholdet til netop  
jeres udfordringer. 

 
Der er en stor økonomisk og tidsmæssig besparelse i at afholde kurset internt i virksomheden for en 
gruppe medarbejdere. 
 
Vi laver også kortere inspirationsoplæg, pep-talks eller workshops for f.eks. en ledergruppe med 
udgangspunkt i et eller flere temaer fra vores kurser. 
 
Kontakt os for et tilbud på et firmatilpasset kursus, der tager udgangspunkt i din virksomheds 
aktuelle behov.
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Alt om de nye ISO-standarder samlet et sted
For at gøre det let for dig at få og bevare overblikket over, 
hvad de nye ISO-standarder betyder, har vi samlet de  
artikler, du skal læse, de præsentationer du skal down- 
loade, og de kurser der bør have din interesse. 

Få al nødvendig information om de nye ISO standarder 
her: www.dnvgl.dk/ny-iso-2015

Download gratis vejledning om ISO 9001:2015
I denne vejledning giver vi dig muligheden for at få et mere de-
taljeret indblik i ændringerne – store som små – samt lidt flere 
ord med på vejen om, hvordan ændringerne skal forstås.

Download vores ISO 9001:2015 Guide her:  
www.dnvgl.dk/iso9001-guide

Opdater dine kompetencer til de nye standarder 
De nye ISO 9001 og 14001 standarder stiller nye krav på 
mange niveauer i organisationen. For at lette overgangen 
til de nye standarder har vi udviklet en kursusrække, som 
effektivt  
opgraderer din viden. Og det er på høje tid at komme i 
gang med arbejdet. Der vil løbende komme flere kurser 
til, så følg med på vores hjemmeside www.dnvgl.dk/kur-
ser/ny-iso-2015 og få opdateret din viden.

Systematisk risikoledelse efter ISO 31000
Risikoledelse spiller en central rolle i den nye generation 
af ISO-standarder. Fremadrettet er det et krav, at du for-
holder dig til både de strategiske og operationelle risici, 
og tilrettelægger dit ledelsessystem i forhold til disse. På 
dette kursus får du viden om, hvordan du styrker dit ledel-
sessystem med afsæt i risikostyring.

Læs mere om kurset og se kursusdatorer her:  
www.dnvgl.dk/kurser-risikoledelse

ALT OM DE NYE  
ISO STANDARDER
Du er sikkert bekendt med, at der i efteråret 2015 kom en ny revideret udgave af 
ISO 9001 og ISO 14001 standarden. Hos DNV GL gør vi det nemt for dig at få og 
bevare overblikket over de væsentligste ændringer, der foretages i de nye stan-
darder. Se vores opdaterede kurser på www.dnvgl.dk/kurser
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I en hastigt skiftende og global verden vil morgendagens succesfulde virksom- 
heder være på forkant med dens behov og udfordringer. Hos DNV GL hjælper  
vi dig med at være bedst muligt klædt på via vores artikler, nyhedsbreve og  
whitepapers.

Nyhedsbrev
Vores nyhedsbrev holder dig løbende opdateret med  
aktuel viden, seneste nyheder inden for certificering, 
audits og kurser, samt tips til hvordan du får mest muligt 
ud af dit ledelsessystem. 

Med  DNV GL Business Assurances nyhedsbrev modtager 
du mellem 7-10 emails om året. Det  er en nem, hurtig og 
let tilgængelig måde at holde sig opdateret om  
certificeringsverdenen på.

Skriv til Charlotte på trainingbadk@dnvgl.com for  
tilmelding til nyhedsbrevet eller tilmeld dig på vores 
hjemmeside www.dnvgl.dk/nyhedsbrev 

Kontakt vores kursusansvarlige
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har 
spørgsmål til vores kurser, datoer eller afholdelsessteder. 

HOLD DIG KONSTANT
OPDATERET 

CHARLOTTE NIELSEN, KURSUSKOORDINATOR 

E-mail:   trainingbadk@dnvgl.com 
Telefon: +45 39 45 48 00



SAFER, SMARTER, GREENER

DNV GL
DNV GL er et af verdens førende certificeringsorganer. Vi hjælper vores kunder med at sikre virksomhedens resultater inden 
for ledelse, produkter, medarbejdere, udstyr og leverandørstyring gennem certificeringer, verifikation, assessments, kurser og 
kompetenceudvikling. Vi indgår partnerskaber med vores kunder og hjælper dem med at opbygge bæredygtige forretninger 
og skabe troværdighed i forhold til virksomhedens interessenter.

DNV GL opererer i mere end 100 lande, hvor over 16.500 medarbejdere dagligt arbejder engageret på at hjælpe vores 
kunder med at gøre verden ”safer, smarter and greener”. 

DNV GL BA Denmark A/S
Tuborg Parkvej 8, 2
DK-2900 Hellerup

DNV GL BA Denmark A/S
Vandmanden 36
DK-9200 Aalborg SV

DNV GL BA Denmark A/S
Runetoften 14, 1
DK-8210 Aarhus V

DNV GL BA Denmark A/S
Bødkervej 7A, 3th
DK-7000 Fredericia

DNV GL BA Denmark A/S
Dokken 10
DK-6700 Esbjerg

Vores kontorer

Tel. +45 39 45 48 00
Trainingbadk@dnvgl.com
www.dnvgl.dk/certificering


