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Oslo 24/10-2016

Instruktør / oppgraderingskurs for ledere.
I forbindelse med innføringen av de nye forskriftene ifra 01.01.2016, skrev arbeidstilsynet en
artikkel om endringene og at de som hadde opplæring for stillaser over 5 m, før de nye
kravene etter § 17-4 kom, ikke trengte å starte helt på nytt med opplæring. Imidlertid så må
arbeidsgiver vurdere om det er noe i §17-4 som må gjennomgås for de som har tidligere
opplæring. Dette gjelder selvfølgelig også fagarbeidere. Som vi hørte under Stillasdagene i
Stavanger 2016, vil Arbeidstilsynet etterspørre arbeidsgiver om dokumentasjon på at slik
opplæring er gitt.
Siden vi nå har fått funksjonsforskrifter med henvisninger både til norske og europeiske
standarder, må kravene i disse standardene gjennomgås. Dette gjelder spesielt vind, nye
faktorer og krav til bolter og parallelle krefter.
SEF har ikke noen målsetting om å kjøre kurs for montører, men de har kjørt
oppgraderingskurs for 19 medlemsbedrifter og 60 deltakere. Disse kursene har vært meget
intensive og passer best for ingeniører, instruktører, personer i fagopplæringsnemdene,
formenn eller personer som skal videreformidle de nye tingene til deres ansatte.
Kursene kjøres over 2 dager, og deltakerne kan etter endt kurs kjøpe en minnepinne med alle
lysbildene som er gjennomgått. Maks antall per kurs er 15 deltakere.
Priser:
2 dagers kurs
Minnepinne
Lærebok

Medlemmer
Kr. 4000,Kr. 2000,Kr. 460,-

Ikke medlemmer
Kr. 6000,Kr. 3000,Kr. 610,-

Opplæringen er basert på "Stillasboka", men det er enkelt å tilpasse lysbildene til "Kurs i
Stillasmontering", for videreformidling av stoffet.
Hvis interesse har vi forslag til kurs i følgende uker (tirsdag og onsdag):
Antall
Stavanger
uke 46
Bergen
uke 47
Trondheim
uke 48
Oslo
uke 49
Endelig kursoversikt med invitasjon vil bli satt opp etter tilbakemeldinger.
SEF – Tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
via Norsk Industri og Korrosjons-, Isolerings- og Stillasentreprenørenes Forening (KIS)

