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Det europæiske netværk for undervisning og
oplæring i arbejdsmiljø
European Network Education and Training in
Occupational Safety and Health
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Det europæiske netværk for undervisning og oplæring i arbejdsmiljø, ENETOSH, er den første og foreløbig eneste portal for
systemisk videndeling inden for spørgsmål vedrørende undervisning og oplæring i arbejdsmiljø.
Netværket blev oprettet med økonomiske støtte fra Europa-Kommissionen under Leonardo da Vinci-programmet fra oktober
2005 til september 2007. Projektet startede med 13 partnere fra
10 lande.
I dag deltager over 40 partnere fra 16 europæiske lande og
Sydkorea i ENETOSH. Netværket koordineres af instituttet for arbejdsmiljø under den lovpligtige tyske ulykkesforsikring (DGUV
– Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung).

Ekspertfora
for de forskellige niveauer i uddannelsessystemet
Arbejdsmiljøeksperter

forum

Uddannelseseksperter

Børnehave/grundskole
Ungdomsuddannelser
Videregående uddannelser
Arbejdsmarkeds- og voksenuddannelser
Livslang læring

Idéen om, at arbejdsmiljø er en integreret del af livslang læring, er
retningsgivende for ENETOSH‘s arbejde, og derfor omfatter netværket alle uddannelsesområder fra børnehave til grundskole, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og arbejdsmarkeds- og
voksenuddannelser.

MÅLGRUPPER
• Forelæsere og undervisere fra ulykkesforsikringsinstitutioner i
Europa
• Undervisere inden for almen og erhvervsfaglig uddannelse (pædagoger, lærere, instruktører, universitetslektorer og selvstændige
undervisere)
• Opinionsdannere og politiske aktører (repræsentanter for sammenslutninger, ministerier, arbejdsmarkedets parter og EuropaKommissionen)

MÅLSÆTNINGER
Vores netværksaktiviteter fremmer følgende:
1.

Fælles kvalitetssikring af undervisning og
oplæring i arbejdsmiljø i Europa

2. Højkvalitetsintegrering af arbejdsmiljø i
uddannelsessystemet
3. Aktiv videndeling mellem arbejdsmiljøeksperter og uddannelseseksperter

PRODUKTER

anbefaling, og uddannelsesinstitutioner kan bruge den i forbindelse
med rekruttering eller løbende videreuddannelse af undervisningspersonale.

ENETOSH‘s internetplatform
Over 400 eksempler på GOD PRAKSIS fra Europa og resten af verden
• VÆRKTØJSKASSE med idéer til innovative metoder og medier
• HVEM ER HVEM – oversigt over eksperter i undervisning og
oplæring i arbejdsmiljø • Forbindelser til andre netværk • Aktuelle
emner • Onlineuddannelse • Arrangementer mv.

Uddannelse og innovation
Der afholdes hvert år et internationalt arrangement om innovative
emner og metoder fra alle uddannelsesområder på institut for
arbejdsmiljø i Dresden.

ENETOSH‘s kompetencestandard
ENETOSH‘s kompetencestandard skal sikre kvaliteten af instruktører
og undervisere i arbejdsmiljø i Europa. Standarden omfatter
følgende kompetenceområder: Train the trainer – Arbejdsmiljø
– Fremme af sundhed på arbejdspladsen – Arbejdsmiljøstyring.
ENETOSH‘s kompetencestandard er anerkendt af 14 institutioner fra
10 europæiske lande og er oversat til 11 sprog. Der er tale om en

PARTNERE I ENETOSH-NETVÆRKET
CIVOP – Arbejdsmiljøuddannelse, informations- og servicecenter, Tjekkiet •
BAR U & F – Branchearbejdsmiljørådet Undervisning og Forskning, Danmark
• Leuphana-universitetet i Lueneburg, Tyskland • BG BAU – Institut for lovpligtig ulykkesforsikring og forebyggelse i byggebranchen, Tyskland • BGW – Institut for lovpligtig ulykkesforsikring og forebyggelse i sundheds- og velfærdssektoren, Tyskland • ISPESL – Det nationale institut for arbejdsmiljø, Italien
• LDRMT – Den litauiske arbejdsmarkedsuddannelsesstyrelse • Gruppen for
arbejdsmiljøvidenskab, det tekniske universitet i Delft, Nederlandene • AUVA
– Arbejdernes erstatningsråd, Østrig • NIOM – Nofer-instituttet for arbejdsmedicin, Polen • FIOH – Det finske institut for arbejdsmiljø • ISGÜM – Center for
arbejdsmiljø, Tyrkiet • CIOP-PIB – Det centrale institut for beskyttelse af arbejdstagere – Det nationale forskningsinstitut, Polen • Den lovpligtige ulykkesforsikring for den offentlige sektor NRW, Tyskland • BAUA – Forbundsinstituttet for
arbejdsmiljø, Tyskland • DGB Bildungswerk, Tyskland • LAS – Arbejdstilsynet
i Brandenburg, Tyskland • HSL – Arbejdsmiljølaboratoriet, Det Forenede Kongerige • MOSHA – Den makedonske arbejdsmiljøsammenslutning • BMASK

LEONARDO Award 2009:
Innovation in practice

– Forbundsministeriet for beskæftigelse, sociale anliggender og
forbrugerbeskyttelse, det østrigske arbejdstilsyn • HTL Donaustadt,
Østrig • TÜV SÜD, Tyskland • Universitetet i Hannover, videregående
uddannelser inden for ergonomi og socialt arbejdsmiljø, Tyskland
• VUBP – Forskningsinstitut for arbejdsmiljø, P.R.I., Tjekkiet • Universitetet i Nottingham, institut for arbejde, sundhed og organisationer, Det Forenede Kongerige • Prevent, Belgien • SUVA – Den
schweiziske ulykkesforsikringsfond • ROMTENS-fonden, Rumænien
• AIAS – Den italienske sammenslutning for arbejdsmiljøprofessionelle •AWO – Delstatsorganisationen i Sachsen, Tyskland • Alfredo
Soeiro, universitetet i Porto, Portugal • Luis Freitas, Lusofona-universitetet, Portugal Manuel Maduro Roxo, Portugal • EFBT – Den
Europæiske Føderation af Bygnings- og Træindustriarbejdere • Universitetet i München, Institut for arbejds-, social- og miljømedicin,
Tyskland • KOSHA – Det koreanske arbejdsmiljøagentur • Institut
for lovpligtig ulykkesforsikring og forebyggelse i ingeniør- og me-

talbranchen, Tyskland • Institut for sikkerheds- og miljøteknik ved
fakultetet for materialevidenskab og -teknologi i Trnava, Slovakiets
teknologiske universitet • FTF – Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, Danmark • Hansenberg-skolen, Danmark • Det
tekniske universitet Gheorghe Asachi, Rumænien • Universitetet i
Hamburg, fakultetet for pædagogik, psykologi og kinesiologi, Tyskland
ENETOSH er partner i det europæiske netværk af organisationer for
arbejdsmiljøprofessionelle (ENSHPO – European Network for Safety
and Health Professional Organisations) og i det globale netværk for
Robert W. Campbell Award, National Safety Council (NSC), USA.
ENETOSH-koordinator: ENETOSH-koordinator: Instituttet for arbejdsmiljø under den lovpligtige tyske ulykkesforsikring (DGUV –
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung).
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