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BFA Industri 

Metal og maskinindustriens arbejdsmiljøudvalg: 

• CO-industri

• Dansk Industri 

• Dansk Metal

• Lederne

• 3F Industri

• Danske Maritime

• TEKNIQ Arbejdsgiverne

Arbejdsmiljøroadshow 2020
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Kl. 12.30: Præsentation af programmet

Lars Andersen, Lederne

Kl. 12.35: Status på arbejdsmiljø i industrien

Niels Chr. Nielsen, DI 

Kl. 12.45: Epoxy og ATEX

Michael Jørgensen, CO-industri

Kl. 13.05: Lovpligtige uddannelser

Lars Andersen, Lederne

Kl. 13.20: Pause

Arbejdsmiljøroadshow 2020 - program
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Kl. 13.45: Sikker krankørsel 

Niels Chr. Nielsen, DI 

Kl. 14.05: Færdselsveje

Michael Jørgensen, CO-industri

Kl. 14.25: Krænkende handlinger

Lars Andersen, Lederne

Kl. 14.45: Afslutning

Michael Jørgensen, CO-industri

Arbejdsmiljøroadshow 2020 - program
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Status på arbejdsmiljøet i industrien
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https://at.dk/arbejdsmiljoe-i-tal/analyser-og-publikationer/ulykkesbarometer/

AT ulykkesbarometeret definerer ulykker som:

- En pludselig hændelse i forbindelse med arbejdet, som fører til 
at en person kommer fysisk eller psykisk til skade.

- Anmeldepligtige ulykker med mere end en dags fravær.

- Arbejdsulykker der sker i luften, til vands eller på boreplatforme 
indgår ikke i opgørelsen.

https://at.dk/arbejdsmiljoe-i-tal/analyser-og-publikationer/ulykkesbarometer/
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https://at.dk/media/5772/arbejdstilsynets-aarsopgoerelse-2018-anmeldte-arbejdsulykker-2013-2018.pdf

https://at.dk/media/5772/arbejdstilsynets-aarsopgoerelse-2018-anmeldte-arbejdsulykker-2013-2018.pdf
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https://at.dk/media/5772/arbejdstilsynets-aarsopgoerelse-2018-anmeldte-arbejdsulykker-2013-2018.pdf

https://at.dk/media/5772/arbejdstilsynets-aarsopgoerelse-2018-anmeldte-arbejdsulykker-2013-2018.pdf
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https://at.dk/media/5772/arbejdstilsynets-aarsopgoerelse-2018-anmeldte-arbejdsulykker-2013-2018.pdf

https://at.dk/media/5772/arbejdstilsynets-aarsopgoerelse-2018-anmeldte-arbejdsulykker-2013-2018.pdf


Ulykker i forhold til beskæftigede: 
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https://at.dk/media/5772/arbejdstilsynets-aarsopgoerelse-2018-anmeldte-arbejdsulykker-2013-2018.pdf

https://at.dk/media/5772/arbejdstilsynets-aarsopgoerelse-2018-anmeldte-arbejdsulykker-2013-2018.pdf


Ulykker i forhold til beskæftigede: 
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https://at.dk/media/5772/arbejdstilsynets-aarsopgoerelse-2018-anmeldte-arbejdsulykker-2013-2018.pdf

https://at.dk/media/5772/arbejdstilsynets-aarsopgoerelse-2018-anmeldte-arbejdsulykker-2013-2018.pdf


Ulykkesfordeling:
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https://at.dk/arbejdsmiljoe-i-tal/analyser-og-publikationer/anmeldte-arbejdsulykker-i-tal/

https://at.dk/arbejdsmiljoe-i-tal/analyser-og-publikationer/anmeldte-arbejdsulykker-i-tal/


Arbejdstilsynets tilsynsreaktioner?
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Arbejdstilsynet definerer:

- Tilsynsreaktioner er dokumenter af udvalgte typer, f.eks. Påbud, 
forbud og vejledninger som er sendt til virksomheder som følge 
af tilsyn.

- Tilsynsreaktioner svarer til konstateret arbejdsmiljøproblemer, 
konstateret af Arbejdstilsynet ved besøg på virksomheder.

https://at.dk/arbejdsmiljoe-i-tal/analyser-og-publikationer/tilsyn-i-tal/

https://at.dk/arbejdsmiljoe-i-tal/analyser-og-publikationer/tilsyn-i-tal/


Antal tilsynsreaktioner over tid:
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https://at.dk/arbejdsmiljoe-i-tal/analyser-og-publikationer/tilsyn-i-tal/

https://at.dk/arbejdsmiljoe-i-tal/analyser-og-publikationer/tilsyn-i-tal/


Hvad er det så Arbejdstilsynet reagerer på?
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https://at.dk/arbejdsmiljoe-i-tal/analyser-og-publikationer/tilsyn-i-tal/

Støj : Skadende niveau

Vibrationer : Hånd/arm/helkropsvibrationer

Ikke-ion. Stråling : Lavfrekvente felter, radio- og mikrobølge stråling

Varme og kulde : Temp. < 0 C eller træk

MSB : EGA, tungeløft etc.

Psykisk : Arbejdspres og resso., mob. og vold

Kemi : Giftig røg/dampe ved svejs., asbest,

formaldehyd, organisk støv.

Indeklima : Kulde/varme/træk, fugt og 

skimmelsvamp, lysforhold.

Ulykke risici : Sikkerhed v/maskiner, afskærmning,

transport/løft, fald/snublen, 

færdselsveje.

Unge : Sikkerhed for de unge overholdes.

Egenindsats : APV/AMO, AM drøftelse, instruktion,

eftersyn af egne maskiner.

Bygherrer : Mangl. overh. af pligter og a-miljø ans.

Andre : Velfærdsforanstaltninger, toilet, vand,

belysning etc.

Hud : Våde hænder, eksem.

Udenfor a-lov : Rygepolitik, rygeforbud.

https://at.dk/arbejdsmiljoe-i-tal/analyser-og-publikationer/tilsyn-i-tal/


Hvor har Arbejdstilsynet så flest reaktioner?
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https://at.dk/arbejdsmiljoe-i-tal/analyser-og-publikationer/tilsyn-i-tal/
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85,3 %

https://at.dk/arbejdsmiljoe-i-tal/analyser-og-publikationer/tilsyn-i-tal/
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– Indledning

– Vigtige regler

– Hvad er epoxy og isocyanater? Og hvor bruges de?

– Find og forebyg problemerne – trin for trin

– Kemisk APV

– Lovpligtig uddannelse

– Velfærdsforanstaltninger

– Henvisninger

Indhold
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• Til arbejdsmiljøorganisationen og ledelsen

• Hjælp til at efterleve lovkrav

• Hvordan vejledning kan anvendes til kortlægning og 
handling

Indledning
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• Arbejdsgivers ansvar og pligter

– Arbejdets tilrettelæggelse

– Substitution

– Kemisk APV

– Uddannelse

– Oplæring, instruktion og tilsyn

– Velfærdsforanstaltninger

Vigtige regler
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Epoxy

• Sundhedsmæssige ricisi og symptomer

• Hudkontakt -> Eksem / allergi

• Indånding ved opløsningmidler

• Form

• Hvor forekommer det

• Mærkning

• Irreversibel

Hvad er epoxy og isocyanater? Og hvor bruges de?
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Isocyanater

• Sundhedsmæssige ricisi og symptomer

• Indånding -> astma 

• Hudkontakt

• Sikkerhedsdatablade

• Allergikere

• Irreversibel

• Sekundær udsættelse

Hvad er epoxy og isocyanater? Og hvor bruges de?
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STOP-princippet

• Substitution

• Tekniske foranstaltninger

• Organisatoriske foranstaltninger

• Personlige værnemidler

Find og forebyg problemerne – trin for trin
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– Overblik over produkter

– Kasseres eller erstattes (STOP-princip)

– Sikkerhedsdatablade

– Instruktionsretninglinjer

– Politik; hvem – hvornår – hvor og hvordan 

Kemisk APV
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– Kursusbevis

– Instruktion på arbejdsplads

– Oplæring

– Tilsyn

Lovpligtig uddannelse
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Velfærdsforanstaltninger
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– Indledning

– Regler

– Er vi omfattet af reglerne?

– Vi er omfattet – hvad gør vi?

– ATEX i hverdagen

– Grundlæggende begreber

– Ordliste

– Litteraturhenvisninger

– Bilag

Indhold
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Indledning
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• Til virksomheden arbejdsmiljø-
organisation

• Baggrund for vejledning

• Overblik, gennemførelse og vedlighold

• Økonomi og ekstern bistand



• EU-direktiv, risikovurdering: ATEX-APV

• 3 myndigheder: Arbejdstilsynet, Beredskabsstyrelsen og 
Sikkerhedsstyrelsen

• To regelsæt: Produktregler – Anvendelses- eller 
Brugerregler

Regler
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• Alle er omfattet, vurdering (APV) afgør om der er risiko

• Indendør, udendørs, indvendigt og udvendigt i anlæg, 
affald og lager.

• Vurdering regelmæssig, særlig ved ændringer

• Støv og aerosoler (kemi)

• Alle slags støv kan udgøre en eksplosionsfare, hvis tæthed 
er stor. (Mel, jern og træ)

Er vi omfattet af reglerne?
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• A-B-C for hvad der skal ske

• ATEX-APV skal være skriftlig og tilgængelig

• Kortlægning og vurdering

• Foranstaltninger

• Oversigt over områder for foranstaltninger

• Oversigt over zoneklassificerede områder

• Handleplan for manglende tiltag

Vi er omfattet – hvad gør vi?
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• Ansvarlig(e) udpeges

• Arbejdsmiljøorganisationens rolle

– Strategisk (Arbejdsmiljøudvalget)

– Operationelt (Arbejdsmiljøgruppe(r))

• Sikkerhedsrundering

• Skiltning

• Instruktion, uddannelse, tilsyn og opfølgning

ATEX i hverdagen
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Grundlæggende begreber
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• Overblik over behov: lovpligtige kurser og certifikater

• Funktioner og personer

• Gennemgang af relevante uddannelser

• Opslagsværk

• Et eksempel - Inrotech

FORMÅL & INDHOLD 
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• Svejsning og termisk skæring

• Epoxyharpixer og isocyanater

• Styren

• Stilladser

• Gaffeltrucks og gaffelstablere

• Kraner

• Teleskoplæssere

LOVPLIGTIGE UDDANNELSER
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• Arbejdsmiljøuddannelsen

• Kørekort

• Modtagelse, afsendelse og transport af farligt gods

• Udenlandsk arbejdskraft

ØVRIGE LOVPLIGTIGE UDDANNELSER
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DET HURTIGE OVERBLIK  (SIDE 5)
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• Fælles samlet system = fælles overblik

• AMO som tovholder

• Kortlægning af opgaver og personer

• Hvad dækkes og hvad dækkes ikke?

• Kontrol  - allerede ved jobsamtale

• God idé med samlet uddannelsesplan

• Scan ind

• Husk instruktion og oplæring

• Husk GDPR

SYSTEMATIK
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• Bekendtgørelser

• At-vejledninger

• At-meddelelser

• Andre referencer

LITTERATURLISTE
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PAUSE til kl. 13.45

Kaffe/te og kage

Husk at tage materialer ☺

Arbejdsmiljøroadshow 2020
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Ulykker ved kraner: 

• Anhugning/afhugning.

• Uhensigtsmæssig adfærd/risikovillighed 

=> ofte alvorlige ulykker

45

• Ingen lovpligtig anhugger uddannelse.

• Lovpligtig kranføreruddannelse for kraner over 8 tons/tonsmeter.

=> AMO (ArbejdsMiljøOrganisationer) og virksomheder.



Ansvar: 
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• Arbejdsgiveren har altid det objektive ansvar for at arbejdet foregår     
sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

• Arbejdsmiljøloven definerer at sikkerhed og sundhed på 
arbejdspladsen er en fælles opgave, som ledelse og medarbejdere 
har pligt til at samarbejde om. => ALLE har pligt til at medvirke.

• AT Bek 1109. ”Hvis anvendelse af tek hj. frembyder en fare..”

• For at kunne forebygge udfordringer i forhold til arbejde med 
kraner, så kræver det indsigt. 

=> BFA-I vejledninger/uddannelse/etc.
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AT Bek. Nr. 1346, Førercertifikatkrav:

Kraner.. som kan løfte en byrde frithængende, må kun føres af personer… 
bestået en af nedenstående lovpligtige 4 kranføreruddannelser:

• Kranbasis, alle typer kraner med løfteevne over 8 tons/tonsmeter.

• Mobilekraner med løftevene over 8 tonsmeter.

• Mobilkraner med løfteevne over 30 tonsmeter.

• Tårnkraner og fastopstillede kraner over 8 tonsmeter.

• Det er Kranens tilladte belastning der afgør om man skal have certifikat. 
Kranens tilladte belastning skal være tydeligt angivet på kranen.
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AT Bek. Nr. 1346, Førercertifikatkrav:

Kraner.. som kan løfte en byrde frithængende, må kun føres af personer… 
bestået en af nedenstående lovpligtige 4 kranføreruddannelser:

• Kranbasis, alle typer kraner med løfteevne over 8 tons/tonsmeter.

• Mobilekraner med løftevene over 8 tonsmeter.

• Mobilkraner med løfteevne over 30 tonsmeter.

• Tårnkraner og fastopstillede kraner over 8 tonsmeter.

• Det er Kranens tilladte belastning der afgør om man skal have certifikat. 
Kranens tilladte belastning skal være tydeligt angivet på kranen.
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Instruktioner: 
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Intet certifikatkrav => Fyldestgørende instruktioner. 

Metode 1 – Sidemandsoplæring

• Erfaren kranfører forestår oplæring.

• God sikkerhedsadfærd, gode formidlingsevner og tillidsskabende.

• Checkliste, sikrer ensartethed og alt huskes.

• Følg op med tilsyn, hvis fejl gentag instruktion.

• Understøt med BFA-I vejledninger.

• Ved indkøb, lad kranleverandører udføre instruktion.



Instruktioner: 

52

Metode 2 – Lovpligtig kranuddannelse

• ”Kranbasis, med travers- og portalkraner med samløft”
AMU, varighed 10 dage på kranskole.

Metode 3 – Ikke lovpligtig kranuddannelse til kraner under 8 tons

• ”Betjening og anhugning af ikke certifikatkrævende kraner”
AMU, varighed 3 dage på kranskole.

• HUSK! Instruktion for lokale forhold er stadig vigtigt!

• HUSK! Nyt kørekort er ikke lig med erfaren bilist!



Instruktioner - gode råd, FØR: 
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• Tænk: ”FØR / UNDER / EFTER” ved instruktion.

• Bliv inspireret af AT-vejledning 1.7.1-2. 
”Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet”.

• Udarbejd fast procedure for oplæring af nye kranfører
AMO/Ledelse/erfarne kollegaer/leverandører. 
Konkrete beskrivelser/oplæring/risikovurdering/checklister/tilsyn.

• Faglige og personlige kompetencer hos nye kranfører.

• Safety First, rollemodel, god sikkerhed kultur.



Instruktioner - gode råd, UNDER og EFTER: 
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• Sikrer fortrolighed for arbejde alene.

• Før tilsyn, sikrer at oplæring og instruktion følges.
Hvis fejl => gentag og gentag igen.

• Evaluer oplæring og instruktion. Lyt og forbedrer.

• Grundig og ensartet instruktion => sikrer god til arbejde.
=> færre fejl og større trivsel og sikkerhed i arbejde.



Krankørsel risici: 
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• ”Byrden skal bare lige flyttes derhen”

• Hvad vejer byrden?

• Forkert anhugningsgrej.

• Defekt anhugningsgrej.

• Anhugger forkert.

• Byrden kom i svingninger.

• Byrden blev løftet med skråtræk.

• Vægten på anhugningsgrej/løfteåg indgår i samlet vægt.



Krankørsel risici: 
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Skab en sikkerhedskultur, hvor det er naturligt
med løbende opfølgning og korrigerende
handlinger.



Klemning: 
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• Kranføreren ALTID bagved 
byrdens kørselsretning.

• Hvis medarbejdere omkring 
kranopgave => HUSK altid 
at varsko alle.

Evt. fjern medarbejdere fra 
transport område.



Dirigering: 
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• Kranføreren skal risikovurdere alle 
faser fra anhugning => afhugning.

• Kranføreren skal instruere anhugger.

• Løbende kontakt, Radio/Tegn.

Test at begge forstår hinanden!
”Hejs/Fir/Kør/Stop/Fuldt stop”



Dirigering: 
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Vejrlig: 
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• Kraner der arbejder både ude og inde.
- Sne kan øge vægten.
- Frost kan fastholde byrden til underlaget.

=> Vægtforøgelse, overbelastning/vælter.

• Vinden kan påvirke kranarbejdet.
- Store falder gør byrden kan svinge eller dreje rundt.
- Vindstyrke 7 (stiv kuling,–17,1 m/s) => Kranarbejde indstilles.

• Brug styreline udendørs.
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Teknikken omkring krankørsel: 
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• Området, befinder der sig personer/genstande, varsko/forebyg.

• Byrden anhugges korrekt og anhugningsgrej rigtig og i orden.

• Lodret løft og igangsæt ved lav hastighed.

• Undgå ryk, svingninger etc.

• Stop og reducerer udsving af byrden.

• Ved afsætning, lodret ned, lav hastighed, svingninger standses.

• Sikrer stabilt underlag.

• Afhug byrden korrekt.

• Parkerer kranen, anhugningsgrej kontrolleres og hænges på plads.



63



Forslag til regelsæt: 
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• Risikovurderer altid løftet.

• Planlæg altid løftet.

• Instruerer anhugger.

• Kontrollerer anhugningsgrej før og efter løft.

• Kend vægten på byrden, evt. prøveløft.

• Kend tyngdepunktet på byrden.

• Undgå skråtræk.

• Stands straks ved svingninger.

• Løft og sænk kun lodret.

• Hold rydelig kranbane.

• Stabilitet ved landing.



65

Samløft

• Samløft:
Betjening af flere operatører.

Løft mellem flere CE mærkede 
enheder, som samlet ikke er 
designet til dette løft.
=> ULOVLIGT

Nationale regler tager over, her 
AT vejledning 2.02.2
”Samløft med kraner”.
Krav om krancertifikat!
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Synkronløft

• Synkronløft:
Betjening af EN operatør.

Løft mellem flere kroge, men 
med EN CE mærkede enhed, 
som er designet til dette løft.
=> LOVLIGT
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Hejseredskaber og spil, vedligehold: 

• Hovedeftersyn min. hvert 12 måned.
Leverandøren eller anden sagkyndig.
Mek. dele/sikkerhedsudstyr/betjening/energitilf./hydr./pneu./el.

• Hejseredskaber, hovedeftersyn ved ejerskifte, før de tages i brug.

• Hejseredskaber, hovedeftersyn ved oplægning og ny ibrugtagning.

• Hejseredskaber, udendørs anvendelse 10 års eftersyn.
Særlig sagkyndig. Rapport med vurdering over forsat drift.
Bærende dele/svejsninger/sikkerhedsudstyr/transmissioner etc.



Kraner, dokumentation: 
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• Anmeldepligt til Arbejdstilsynet.
- Pligten påhviler leverandører/leverer klar til ibrugtagning.

• Journal pr. hejseredskab.
- Dokumentation for typegodkendelse.
- Dokumentation for belastningsprøve.
- Dokumentation for anmeldelse.
- Certifikater for bæremidler.
- Eftersynsrapporter med fejl/mangler.
- Oplysninger om reparationer af sikkerhed- /sundhedsmæssig.
- Oplysninger om AT reaktioner.
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• Indledning

• Hvad er intern færdsel

• Årsager til ulykker

• Regler for intern færdsel

• Krav til lagerreoler, opstilling og opbevaring af gods

• Forslag og praktiske eksempler

Indhold
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• Baggrund for vejledning

• Redskab til arbejdsmiljøorganisationen

• Råd og vejledning til procesforløb

Indledning
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• Gående

• Egne medarbejdere

• Eksterne medarbejdere

• Gæster og leverandører

• Kørende

• Motoriserde køretøjer

• Løftevogne

• Transportbure, -borde

• Transportanlæg

Hvad er intern færdsel?
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• Måde transportmidlet føres på

• Gods læsset forkert / uhensigtsmæssigt

• Påkørsel af personer, faste istallationer

• Anvendelse af transportmiddel

• Mangel på opmærksomhed

• ”Blandet trafik”

Årsager til ulykker
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• Arbejdstilsynets regler

• Blandet kørende og faste arbejdspladser/gående

• Gods i +2 m samt personer

• Færdselsloven

• Virksomhedens regler

• Indretning – skilte – udsyn – overblik – krydsende trafik – vedligehold 

• Hastighed – uddannelse – instruktion – opfølgning 

• Kran – opbevaring – emballage 

• Indendørs - udendørs

Regler for intern færdsel
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• Placering, herunder stabling af gods

• Reoler skal passe til indhold. Krav, mærkning.

• Pallestop en god idé, hvis ikke krav.

• Autoværn ellerlignende

• Fastgjort til gulv eller væg

• Stabling på gulv i begrænset højde. Egnet emballage .

Krav til lagerreoler og opbevaring af gods
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• Organiser opgaven: ”Tovholder”

• Kortlæg færdsel i virksomheden

• Inddrag medarbejdere

• Informér om tiltag

• Opfølgning

Forslag og praktiske eksempler
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• Kortlægning

• Sikkerhedsgennemgang

• 16 eksempler med billede

• Bilag 1; Husk information til gæster og andre eksterne

Tjeklister og gæster
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Baggrund: Stor fokus og nye regler 

GAMMEL

• Bekendtgørelse om arbejdets udførelse § 9a
Ved arbejdets udførelse skal det sikres, at arbejdet ikke medfører 
risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af 
mobning, herunder seksuel chikane.

NY

• Bekendtgørelse om arbejdets udførelse § 9a
Ved arbejdets udførelse skal det sikres, at arbejdet ikke medfører 
risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af
krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane.
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To værktøjskasser - indhold

Hæfte 1: Forebyg – værktøj
– Viden om konflikter og mobning og hvorfor de opstår

– Redskab til udarbejdelse af virksomhedspolitik på området

– Redskab til dialog om risikosituationer

Hæfte 2: Håndtering - Grib ind!
– Fokus på kollegers og leders rolle

– Vidneadfærd

– Dialogmøde om hvordan konflikter løses

Materialer:
– Film og drejebøger
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Hæfte 1: Forebyg–værktøj

Viden:

• Hvordan kommer krænkende handlinger til 
udtryk?

– Seksuel chikane

– Mobning

– Andet

82



Hæfte 1: Forebyg–værktøj

Viden:

• Eksempler på krænkende handlinger?

– Tilbageholdelse af nødvendig information

– Sårende bemærkninger

– Usaglig fratagelse af ansvar og arbejdsopgaver

– Bagtalelse eller udelukkelse

– Angreb mod eller kritik af ansattes privatliv

– At blive råbt ad eller latterliggjort

– Nedvurdering, fjendtlighed eller tavshed

– Nedvurdering af køn, kønsidentitet, seksuel orientering, 
etnicitet, religion
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Hæfte 1: Forebyg–værktøj

Viden:

• Hvad er konsekvensen?

• Hvad kan årsagerne være?

– Risikosituationer
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• Forandringer

• Uklarhed i roller og ansvarsområder

• Konflikter håndteres ikke/dårligt

• Tonen på arbejdspladsen/grov humor

• Uskrevne regler

Risikosituationer



Hæfte 1: Forebyg–værktøj

Redskab:

• Politik til forebyggelse og håndtering

– Hvorfor?

– Hvordan?

– Indhold?
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• Målsætning: Klar erklæring fra topledelsen og 

Samarbejdsudvalget 

• Hvem er omfattet af politikken?

• Hvem har særlige forpligtelser?

• Forventninger til adfærd

• Definition på krænkende adfærd - hvad taler vi om?

• Udgangspunkt i lovgivning og aftaler, eksempelvis:

– Arbejdsmiljøloven

– Aftaler fx: DI og CO-industris aftale om 

trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø

Politik om krænkende handlinger



Hæfte 2: Håndtering - Grib ind!

• Kollegers og leders rolle

• Vidneadfærd
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Sympatisøren

Kuglestøberen

Forsvareren
Mægleren

Den passiveAssistenten

Krænkelser og vidnetyper
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Hæfte 2: Håndtering - Grib ind!

Dialogmøde om hvordan konflikter løses

Materialer:

• Film og drejebøger
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www.hergårgrænsen.dk
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Læg kortene på bordet 

– start dialogen og bryd tabuet!
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Andet der er godt at vide ☺
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Andet der er godt at vide ☺

95



Andet der er godt at vide ☺
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Andet der er godt at vide ☺
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https://www.bfa-i.dk/kampagner/industri-40

https://www.bfa-i.dk/kampagner/industri-40


Andet der er godt at vide ☺
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• Hjemmesiden www.bfa-i.dk

– Alle materialer

– Arrangementer

– Nyhedsbrev – tilmelding

– Facebook

http://www.bfa-i.dk/


Andet der er godt at vide ☺
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• Materialer kan bestilles gennem organisationerne – hvis 
man er medlem

• Alle materiale kan downloades fra www.bfa-i.dk

• Tilmeld Jer nyhedsbrevet

• Følg os på Facebook

Andet der er godt at vide ☺
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http://www.bfa-i.dk/


Tak for denne gang

Håber at se mange af Jer igen i 2021, ugerne 4-5-6

Husk at udfylde spørgeskemaet ☺
Bare læg det på bordet.

Kør forsigtigt og kom godt hjem.
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