
 
 

Lovpålagt HMS-opplæring for daglig 
leder 

Nyttige kurs hos 
Hadelandshagen, Storgata 
15 på Gran!  

 Om kursholder 
Lovpålagt HMS for daglig leder! 
1 kveld 17.00 – 21.00 
Verdifull opplæring i tråd med Arbeidstilsynets veiledning. 
 

Arbeidslivets spilleregler! 
1 kveld 17.00 – 21.00 
Hvordan løse personalutfordringene ryddig og lovlig? 

 
 
Pris: NOK 2.800,- pr kurskveld inkludert pizza på kveldskurs, 
kursmateriell, frukt og kaffe/te. 
 
Det gis rabatt ved kjøp av flere kurs samlet, eller ved 
flere deltakere fra samme bedrift. 
Ett kurs  2.800,- per person 
To kurs  5.100,- per person ved samlet bestilling 
 
En deltaker  2.800,- fra samme bedrift, samlet bestilling 
To deltakere 5.100,- fra samme bedrift, samlet bestilling 
Tre deltakere 7.400,- fra samme bedrift, samlet bestilling 
 
Avbestillingsregler 
Påmeldte som melder avbud senere enn 14 dager før 
kurset eller uteblir får ingen refusjon. 
Deltaker som er forhindret fra å møte, kan erstattes 
med annen deltaker fra samme firma. 
Avbestilling eller endring av navn må skje skriftlig. 
Påmelding innen 14 dager før kursstart regnes som 
bindende. 

Terje Gundersen har over 30 års 
erfaring med ledelse, arbeidsrett 
og rekruttering, fra flere 
bransjer: Industri, restaurant, 
vikarbyrå og handelsbedrifter. 
Han har holdt kurs i mer enn 15 
av disse årene og trives godt 
med å dele sine egne og andres 
erfaringer med andre. 
Gundersen holder flere kurs 
innenfor HR, HMS og 
personalområdet. 
 
Gundersen kommuniserer på en 
klar og levende måte og evner å 
få kursdeltakerne med seg, noe 
som gjør at deltakere gir gode 
tilbakemeldinger på hans kurs. 
  
I dag driver han selskapet Din 
Personalsjef som tilbyr HR/HMS, 
personalsjeftjenester på 
timebasis og elektroniske 
HMS/IK-Mat og 
personaloppfølgingssystemer. 
 
Din Personalsjef bidrar til økt 
lønnsomhet hos sine kunder 
gjennom å forebygge og løse 
personalutfordringer samt å 
tilby gode tidsbesparende 
elektroniske systemer. 

 

Spørsmål?  Ring 410 40 101 



 
 

 

Arbeidsmiljølovens § 3-5 krever at alle virksomheters øverste leder skal kunne dokumentere 

opplæring i HMS arbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres og gjennomgått 
opplæring skal kunne dokumenteres skriftlig. 

HMS-kurs for ledere gir en innføring i de viktigste aspektene i HMS-arbeidet og 

gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veiledning for denne type opplæring. Kursbevis 
blir utstedt etter gjennomført kurs for å oppfylle kravet til skriftlig dokumentasjon. 

Kurset tar blant annet for seg: 
– Innføring i arbeidsmiljølovens innhold og struktur. 

– Orientering om arbeidsmiljølovens forskrifter. 

– Roller i HMS arbeidet 

– Krav til arbeidsmiljø 

– Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø 
– Hvordan bygge opp, innføre og vedlikeholde HMS system på arbeidsplassen 

Krav til forkunnskaper 
Ingen. 

Målgruppe: 
Virksomhetens daglige leder 
 

Målsetting med dagen: 
Gi nødvendig lovpålagt kompetanse i henhold til Arbeidstilsynets veiledning.  



 
 

Arbeidslivets spilleregler! 
Hvordan løse personalutfordringene ryddig og lovlig? 

 

Kurset tar blant annet for seg: 
Hva har de ansatte egentlig krav på 
Hvordan orientere seg i lover og regler 
Ansettelse og oppsigelse 
Viktigheten av en god arbeidsavtale 
Oppskrift på god prøvetidsoppfølging  
Arbeidsmiljølovens viktigste bestemmelser 
Hvordan gå frem ved nedbemanning, permittering etc. 
Forskjellen på oppsigelse og avskjed 
Egne forhold og bedriftens forhold 
Hva når noen ikke gjør jobben sin 
 
Krav til forkunnskaper 
Ingen. 

Målgruppe: 
Alle med lederansvar 
 

Målsetting med dagen: 
Gi kompetanse i arbeidslivets spilleregler og evne til å unngå og løse personalutfordringer 
lovlig, enkelt og ryddig. 


