ARBEIDSNORSKKURS
Arbeidslivsserien har som mål å senke terskelen inn i arbeidslivet. Kursene utvikler begrepsforståelse innenfor
spesifikke fagområder. Arbeidsnorsk kan kombineres med Migranorsk Allmenn eller brukes som frittstående
opplæring. Kursene kan benyttes i gruppeundervisningen og som selvstudium.

ARBEIDSNORSKKURSS

Ved å kombinere arbeidsnorsk og arbeidspraksis kan man skreddersy tilbud til de aller fleste arbeidssøkere som
sliter med det norske språket.
Erfaringen viser at flere av kursene også er nyttig som generell opplæring. I kurset Arbeid med barn får foreldre
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HMS – GENERELL
Kurset tar opp temaer som kontantstøtte, barnetrygd,
lover og offentlig språk. Vi møter både ansatte og kunder
og kan studere hvordan de agerer i ulike situasjoner.
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I dette kurset gjennomgås norske ord om helse, miljø og sikkerhet (HMS). Brukeren møter to arbeidsplasser: bygg og
renhold. Deltakerne får vite litt om arbeidsmiljø og hvordan de kan bidra til å øke sikkerheten for seg selv og kolleger.
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KAPITLER

EPISODER

TEMAOVERSIKT  

HMS — meny

Hovedmeny
Hjelp til å komme i gang
Velkommen

Ny på jobb

Første dag på jobb
Skilt
Viktige telefonnumre
ID-kort
Førstehjelp

Verneutstyr

Sikkerhetsregler og bruken av riktig
verneutstyr.
Orden på arbeidsplassen
Om kroppen
Verneutstyr på byggeplass
Viktige merkinger av produkter
Produktdatablad

Arbeidsavtale

Skriftlig avtale
Om skattekort, timeliste, lønn
Hva betyr verneombud?
Dager og måneder

Arbeidsulykke

Ulykke på jobb
Hva betyr sykemeldt?
Hva er yrkesskadeforsikring?
Egenmelding og sykemelding

Opplæring

Om enkelte kjemikalier og
rengjøringsmidler
Viktige ord
Faresymboler
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KAPITLER

EPISODER

TEMAOVERSIKT  

Kjemikalier

Om enkelte kjemikalier og rengjøringsmidler
Viktige ord
Faresymboler

Avfallsortering

Sortere avfall
Viktige ord
Viktige verb

Sykdom og fravær

Hjemme med sykt barn
Om døgnet
Er du syk eller frisk?

Trivsel på jobben

Å gjøre arbeidsmiljøet bedre
Et godt inneklima
Om trivsel

Tillitsvalgt og
fagforening

Hva betyr det å være tillitsvalgt?
Verneombud
Om fagforening?

Hva er HMS?

Hva betyr H, M og S?
Hva er ditt ansvar for HMS?
Hva er ledelsens ansvar?
Hva er samfunnets ansvar?
Hva er rolle av arbeidsmiljøloven?
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