
Fagforbundet er LOs største forbund, med rundt 360 000 medlemmer. 

Fagforbundet organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale, 

private og offentlige virksomheter og i sykehusene.

Fagforbundet Hedmark yrkesseksjon Samferdsel og Teknisk 
inviterer til gratis fagdag for renholdere.

Smart og morsomt renhold!

Hva kan være smart renhold? 
Hva kan gjøre 

renholdshverdagen morsom? 
Det finnes en verden av 

muligheter, og vi gleder oss til å 
gi deg noen aha-opplevelser. 

Formål
Vi ønsker at kursdagen skal gi deg: 
 Økt motivasjon om renhold og utviklingen innen faget
 Motivasjon fremover
 Mulighet for økt innflytelse på egen arbeidssituasjon

Målgruppe:
Renholdere, renholdsledere, innkjøpsansvarlige, husøkonomer og vaktmestere/byggdriftere

Tid og sted: 
19. Februar 2019 kl. 09:00 – 15:30 på Kommunehuset Folkvang, Lærerskolealléen 1, Elverum 
Påmelding skjer elektronisk på Fagforbundet Hedmark sine nettside innen 1.februar 2019.
Adresse til nettsiden http://hedmark.fagforbundet.no/kurs

Påmeldte som uteblir fra kurset vil bli fakturert med kr. 1 500,-
Dette kurset er gratis for Fagforbundet Hedmark sine medlemmer. 

Fagforbundet Hedmark dekker kostnader til foreleser, materiell og servering. 
Fagforbundet Hedmark dekker ikke reise eller tapt arbeidsfortjeneste. 

http://hedmark.fagforbundet.no/kurs


Foredragsholder:

Ståle Brandsrud er rådgiver renhold 
hos Wittusen og Jensen. Ståle har 
erfaring i renholdsbransjen helt tilbake 
fra 1991. Han brenner for renholdsyrket
og renholdere, han har lang erfaring 
som kursholder og i tillegg er han 
mangeårig fotballtrener på høyt nivå. 

Fagforbundet Hedmark yrkesseksjon Samferdsel og Teknisk 
inviterer til gratis fagdag for renholdere.

Smart og morsomt renhold!

Innhold: 
 Hvorfor gjør vi rent? 

Tid, økonomi, vedlikehold av store verdier
Estetikk, velvære, trivsel, trygghet, hygiene og helse

 Holdninger til yrket
Hva påvirkes vi av? 
Hva er renholdsyrkets status?
Hva gir deg motivasjon fremover?
Hvilke forventinger og mål har du? Hva har du lyst til? 

 Innflytelse på egen arbeidssituasjon og arbeidsmiljø
Hvilke belastninger opplever du? 
Hva tror vi om utviklingen fremover?
Hva skal du prioritere når tiden ikke strekker til? 

 Hvilke metoder, utstyr, kjemi eller maskiner skal benyttes til hva?
Demonstrasjon av ulike produkter og maskiner

Dette blir en dag med mye fokus på fag, men særlig på deg som utøver av et 
særdeles viktig yrke! Det blir humor, kunnskap, erfaringsutveksling, god mat og 

mye latter. Du kan glede deg!


