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Styrk dine kompetencer - bliv opdateret med 
ny viden og relevante kompetencer på et at 
vores byggefaglige kurser eller på en af vores 
uddannelser eller konferencer. 

Alle, der arbejder professionelt med byggeri, er 
bevidst om vigtigheden af løbende at holde sig 
fagligt ajour – behovet for inspiration, ny viden 
og nye kompetencer er vedvarende stort.

Med fagligt stærke undervisere, fantastiske 
kursusfaciliteter og i disse tider også fuld fokus 
på perfekt efterlevelse af alle corona-regler, får 
du effektive og trygge kurser.

Du sidder nu med et lille kursuskatalog, som 
indeholder et udpluk af vores kommende kurser, 
konferencer og uddannelser.

Vi håber, det kan give dig inspiration og tilføre 
dig viden og nye kompetencer, hvad enten du 
arbejder med nybyggeri, bygningsrenovering 
eller bygningsdrift.

Du kan se alle vores kurser på:
molio.dk/kurser

Med et udbud på godt 300 årlige kursusdage 
og ca. 3.000 kursister hvert år, er vi en af 
branchens førende udbydere af kurser, 
uddannelser og konferencer.
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Grøn omstilling og bæredygtigt byggeri 
forudsætter både helhedstænkning og tidlig 
indsats. Bæredygtighed kan ikke ”drysses” 
på det enkelte byggeprojekt til sidst, men 
er velintegreret i byggeriets processer, 
værktøjer og metoder.

Med uddannelsen Certificeret rådgiver 
i bæredygtigt byggeri, får du den 
nødvendige faglige ballast til at lede og styre 
bæredygtige byggeprojekter sikkert i mål.

molio.dk/kurser/uddannelser/
baeredygtighed

Certificeret rådgiver 
i bæredygtigt 
byggeri

Du får tværgående indsigt i bygningsfysik og 
lærer at lave helhedsorienterede løsninger. 
Bygningsfysikuddannelsen har nu kørt i 8 år, 
og ca. 400 tilfredse kursister har deltaget på 
uddannelsen. 

Bygningsfysikuddannelsen

TID OG STED
Start: 

12. januar 2021 HUSET Middelfart

1. februar 2021 Ballerup
PRIS

23.450 kr. ekskl. moms

Undervisere

Jørgen Lang
Direktør og lektor, Ekolab og Aarhus Universitet

Anna-Mette Monnelly
Bæredygtighedschef, NCC Danmark A/S

Zeynel Palamutcu 
Kompetencechef 
Bæredygtighed, 
Dominia m.fl.

Undervisere 

De stærkeste praktikere og eksperter på hver 
deres fagområder – som tilsammen bærer 
”skylden” for, at modulerne evalueres højt.

TID OG STED

Modulerne holdes løbende fordelt over hele 
året. Tjek molio.dk for mere info.

PRIS

Hele uddannelsen:  66.000 kr. ekskl. moms

Moduler, enkeltvis:  9.900 kr. ekskl. moms

molio.dk/kurser/uddannelser/
bygningsfysik

•  Et dybdegående kendskab til bygningsfysikkens 
    hovedemner

•  En helhedsorienteret tilgang til løsning af 
    bygningsfysiske udfordringer

•  Undervisning af førende forskere og praktikere

•  Indsigt i de lovmæssige krav og metoder til 
    hvordan de opfyldes

•  Masser af øvelse i form af praktiske eksempler 
    og gruppeopgaver

•  Mulighed for at netværke med andre i branchen

•  Brand
•  Lyd
•  Lys
•  Indeklima

Bygningsfysikuddannelsen 
byder i 2021 på følgende moduler 
(der også alle kan tages enkeltvis):

•  Bygningsmaterialer
•  Energi
•  Fugt

http://molio.dk/kurser/uddannelser/baeredygtighed
http://molio.dk/kurser/uddannelser/baeredygtighed
http://molio.dk/kurser/uddannelser/bygningsfysik
http://molio.dk/kurser/uddannelser/bygningsfysik


4. januar 2021 lanceres Molios Ny struktur 
Beskrivelsesværktøj. Dette kursus giver dig:

Ny struktur for Molios 
beskrivelsesværktøj

TID OG STED

Kontakt os på kurser@molio.dk 
eller 7012 0600 for at blive skrevet 
op til at få datoerne oplyst, så 
snart de er klar.

Der vil blive holdt kurser i 
både øst og vest.

PRIS

2.750 kr. ekskl. moms

Gennemgang af reglerne om teknisk 
rådgivning (ingeniør- og arkitektrådgivning) på 
grundlag af ABR 18 - samt en indføring i den 
tekniske rådgivnings juridiske grundlag med 
rådgiveraftalen. 

Du kommer gennem alle de vigtigste temaer 
i ABR’en - og du får illustreret reglerne med 
en række praktiske eksempler fra alt fra store 
offentlige projekter til små private sager.

ABR 18 og 
rådgiveraftalen 
– i praksis

•   Du får gennemgået retspraksis og en række afgørelser

•   Du får indblik i de vigtigste (dem med størst vægt og de hyppigst forekommende) faldgruber

•   Du kommer gennem hele ABR’en, men særligt de områder, hvor du som praktiker har mest behov for   
     og hvor du kan gøres ansvarlig

•   Og du får rig lejlighed til aktiv dialog med både jurist og tekniker

Underviser 

Kim Streuli  
Produktchef, Molio

Undervisere 

Steen Hellmann
Advokat, VILTOFT

Ronny Niemann
Projektchef, CASA

molio.dk/kurser/kursusemner/byggejura/
abr-18-og-radgiveraftalen-i-praksis

TID OG STED

20. januar 2021 Ballerup
PRIS

4.700 kr. ekskl. moms

•   Gennemgang af den nye struktur – opbygning 
     og sammenhænge

•   Formålet med den nye struktur for 
     beskrivelsesværktøjet, herunder hvordan 
     værktøjet nu i højere grad afspejler brugernes 
     behov og arbejdssituation

•   Stærkt indblik i hvor og hvordan du 
     med fordel kan anvende den nye struktur i 
     Beskrivelsesværktøjet

http://molio.dk/kurser/kursusemner/byggejura/abr-18-og-radgiveraftalen-i-praksis
http://molio.dk/kurser/kursusemner/byggejura/abr-18-og-radgiveraftalen-i-praksis


Arbejdsmiljøuddannelsen 
for arbejdsmiljøkoordinatorer

TID OG STED

25.– 26. januar + 1.– 3. marts 2021, 
Sinatur Hotel Frederiksdal

PRIS

12.000 kr. ekskl. moms

Underviser 

Henrik Eggersen 
Direktør, Eggersen Miljø & Sikkerhed ApS

molio.dk/kurser/arbejdsmiljoeuddannelsen-
for-koordinatorer

Underviser 

Anders Nørgaard Sørensen
Advokat, Head of Legal Team 4, Molt Wengel

TID OG STED

18. april 2021 HUSET Middelfart
PRIS

3.200 kr. ekskl. moms

molio.dk/kurser/kursusemner/byggejura/
handtering-af-konkurser-i-byggeriet

Håndtering af 
konkurser i byggeriet
Du rustes stærkt til at have det proaktive overblik 
over hvad du særligt skal være opmærksom 
på, og i hvilken rækkefølge problemstillingerne 
skal håndteres, når din (under)entreprenør går 
konkurs, så du ikke fortaber din ret til at fremsætte 
krav mod konkursboet samt kræve udbetaling 
under entreprenørgarantien. 

Du får de rette praktiske ”værktøjer” til at sikre, 
at byggeriet kan genoptages blot få uger efter, 
at konkursen er indtruffet, hvilket minimerer dine 
økonomiske og tidsmæssige tab markant. Du 
får solidt indblik i de juridiske forhold og lærer, 
hvordan reglerne skal håndteres i praksis.

Uddannelsen giver dig det officielle diplom på, at 
du kan indarbejde, idriftsætte og videreudvikle 
arbejdsmiljømæssige forhold på byggepladsen 
iht. Arbejdstilsynets bekendtgørelse.

Bekendtgørelsen beskriver bygherrens 
forpligtelse til at udpege en koordinator til at sikre 
initiativer og fokus på sikkerhed og sundhed i 
bygge- og anlægsarbejder.

Vi har kørt kurset i rigtigt mange år – 
og altid med særdeles flotte evalueringer.

“Henrik var god til at få det meget 
lovgivningsmæssige kursus til at blive 
spændende bl.a. ved at inddrage eksempler 
fra sit eget virke som sikkerhedskoordinator.”

“God afveksling mellem teori - eksempler - 
cases og gruppearbejde. Rigtigt godt.”

http://molio.dk/kurser/arbejdsmiljoeuddannelsen-for-koordinatorer
http://molio.dk/kurser/arbejdsmiljoeuddannelsen-for-koordinatorer
http://molio.dk/kurser/kursusemner/byggejura/handtering-af-konkurser-i-byggeriet
http://molio.dk/kurser/kursusemner/byggejura/handtering-af-konkurser-i-byggeriet


Uddannelsen, der gennem 7 sæsoner med 
stærke evalueringer og stor seriøsitet, er blevet 
en institution inden for uddannelse af 
IKT-koordinatorer og IKT-ledere. 

Uddannelsen giver dig derfor et særdeles velanset 
certifikat på at du har de optimale kompetencer til 
at koordinere og lede byggeriets IKT-projekter.

Uddannelsen er en af de mest ambitiøse og 
velansete af sin art – og strækker sig over 3 x 3 
dage + 1 eksamensdag. 

IKT-koordinator og 
-lederuddannelsen

Undervisere

En sand perlerække af førende praktikere og 
eksperter – som udgør en afgørende del af 
uddannelsens succes. 
I nuværende sæson er det bl.a.:

Simon Andreas Arnbjerg
Digital Lead Projektering, Arkitema

Tore Hvidegaard
CEO, 3dbyggeri 

Peter Munk
Bygningschef, AaK Bygninger 

Sara Asmussen
BIM Specialist, LHB- NUUK Aps

Jakob Andreassen
BIM ansvarlig, Rørbæk & Møller Arkitekter 

Troels Sønder Olsen
BIM Processpecialist, LINK arkitektur 

Troels Sønder Olsen
VDC Development Manager, Per Aarsleff A/S

- og mange flere.

TID OG STED

Modul 1:  6.–8. april 2021 
Modul 2:  10.–12. maj 2021 
Modul 3:  9.–11. juni 2021 
Eksamen:  23. juni 2021 

Alle kurser afholdes i 
HUSET Middelfart
PRIS

49.500 kr. ekskl. moms

Bliv klogere på bygningsreglementets krav om 
funktionstest af tekniske anlæg. Kurset gør dig 
også skarpere på konkrete lovkrav til udfald af de 
test, der gennemføres på ventilationsanlæg, inden 
en bygning kan afleveres og idriftsættes.

Kurset giver dig et grundigt overblik over, hvad du 
skal vide for at gennemføre en indregulering af 
ventilationsanlæg, der lever op til funktionstestens 
krav i praksis.

Lær bl.a. om anlæggets bestykning 
og styring, udfaldskrav samt måle- og 
indreguleringsmetoder.

Indregulering af 
ventilationsanlæg

molio.dk/kurser/kursusemner/byggeteknik/
indregulering-af-ventilationsanlaeg

TID OG STED

10.–11. februar 2021
HUSET Middelfart

PRIS

9.900 kr. ekskl. moms (Early Bird)

Underviser 

Lars Christensen
Partner at C-Raadgivning

molio.dk/kurser/uddannelser/
ikt-leder-og-koordinator

http://molio.dk/kurser/kursusemner/byggeteknik/indregulering-af-ventilationsanlaeg
http://molio.dk/kurser/kursusemner/byggeteknik/indregulering-af-ventilationsanlaeg
http://molio.dk/kurser/uddannelser/ikt-leder-og-koordinator
http://molio.dk/kurser/uddannelser/ikt-leder-og-koordinator


To effektive dage, der giver dig øget forståelse 
for de juridiske regler i AB 18 komplekset. 
Hovedvægten lægges på forholdet mellem 
bygherre, rådgiver og entreprenør.

Og du får det i en helt opdateret version iht. den 
praktiske anvendelse - og endog leveret af en af 
forfatterne af reglerne.

”Knivskarp underviser og god evne til 
at omsætte AB’s regler til hverdagens 
udfordringer.”

”Tungt materiale, som underviser, Henrik 
Fausing, formåede at gøre spændende 
praksisnært med mange gode eksempler. 
Altid en fornøjelse at modtage undervisning 
af en engageret og yderst kompetent 
underviser. Mange henvisninger mellem 
teori og praksis”

Byggeriets Hverdagsjura 
– AB 18 komplekset

TID OG STED

2.– 3. februar 
Sinatur Hotel Frederiksdal

PRIS

9.900 kr. ekskl. moms

Med dronepilot-uddannelsen får du alle de rigtige 
værktøjer til at udføre professionel dataindsamling 
og inspektionsarbejde med droner - og du får 
papir på dine kvalifikationer.

Du får anerkendt diplom, der dokumenterer 
at du besidder kompetencerne til at udføre 
professionelt dataindsamlingsarbejde og 
inspektionsarbejde med droner. Investér i dig 
selv og få mulighed for at tilbyde nye opgaver og 
løsninger til dine kunder.

De fem dage giver dig stærkt indblik i Flyveteknik, 
Foto og video, Termografering, Kortlægning og 
Inspektioner.

Dronepilot-
uddannelsen

molio.dk/kurser/uddannelser/
dronepilot-uddannelsen

TID OG STED

1.–5. februar 2021 København
1.–5. april  2021 HUSET Middelfart

PRIS

24.999 kr. ekskl. moms (Early Bird)

Underviser 

Henrik Fausing
Advokat og akademiingeniør

Undervisere 

Frederik Skøtt
CEO og dronespecialist i droner.dk, Droner.dk

Toke Kristian Suhr
CTO og dronespecialist, Droner.dk

molio.dk/kurser/kursusemner/byggejura/
byggeriets-hverdagsjura-ab-18-komplekset

http://molio.dk/kurser/uddannelser/dronepilot-uddannelsen
http://molio.dk/kurser/uddannelser/dronepilot-uddannelsen
http://molio.dk/kurser/kursusemner/byggejura/byggeriets-hverdagsjura-ab-18-komplekset
http://molio.dk/kurser/kursusemner/byggejura/byggeriets-hverdagsjura-ab-18-komplekset


Møder, 
Kurser 
+ Konferencer

Konferencerum og mødelokaler 
indrettes, så de passer til jeres behov - 
uanset hvor mange I er. 
Teknikken fungerer, luften er frisk og 
forplejningen glæder vi os til at forkæle 
jer med. 

Midt i landet, centralt for alle kun få 
minutter fra E20, ligger Molios eget 
kursus- og konferencecenter - omgivet 
af fynsk natur et stenkast fra Lillebælt. 
Kontakt os og lad os skræddersy en 
aftale til jeres møder.

HUSET – 
din garanti for:

Stor fleksibilitet 
Ansvarsfuld service
Professionel rådgivning
Digitale mødeløsninger

Vores fokus er dit møde

HUSET Middelfart
Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart
Tel. 70123600
huset-middelfart.dk

http://huset-middelfart.dk




Commissioning og 
performancetest

Som konsulent i Svanemærket byggeri har du 
kompetencer til at screene et byggeprojekt 
ift. Svanemærkets krav, arbejde mere effektivt 
med dokumentation og varetage rollen som 
projektleder på Svanemærke-certificerede 
projekter.

På kurset får du desuden praktiske værktøjer 
til at anvende Svanemærke-certificering i jeres 
markedsføring.
Samlet set får du Nordens mest anvendte og 
efterspurgte miljøcertificering, så du er klædt 
overordentlig godt på til bæredygtigt byggeri.

Konsulent i 
Svanemærket 
byggeri

Undervisere 

Stinus Kappel Andersen
Civilingeniør og specialist i Svanemærket byggeri

Henrik Hougaard
Relation Manager, Ecolabel

molio.dk/kurser/kursusemner/
baeredygtighed/konsulent-i-svanemaerket-
byggeri

TID OG STED

10. marts 2021 
Ballerup + 2 webinarer

27. maj 2021 
HUSET Middelfart + 2 webinarer

PRIS

4.950 kr. ekskl. moms

TID OG STED

1. marts 2021 
HUSET Middelfart

PRIS

4.700 kr. ekskl. moms (Early Bird)

molio.dk/kurser/kursusemner/
byggeteknik/commissioning-og-
performancetest

Lær at bygge rigtigt første gang med Molios 
kursus om commissioning og performancetest. 
På dette kursus opnår du en grundig forståelse for 
anvendelse og værdien af commissioning (Cx) og 
performancetest.

Undervisere 

Simon Skaarup
Kursusleder, ingeniør og indehaver, Cx1 

Rolf Simonsen
Programdirektør, Værdibyg 

Johannes Thuesen
Commissioningspecialist og ingeniør, Rambøll 

Thomas Toftgaard Jarløv
Commissioning Manager, Københavns
Lufthavne A/S

http://molio.dk/kurser/kursusemner/baeredygtighed/konsulent-i-svanemaerket-byggeri
http://molio.dk/kurser/kursusemner/baeredygtighed/konsulent-i-svanemaerket-byggeri
http://molio.dk/kurser/kursusemner/baeredygtighed/konsulent-i-svanemaerket-byggeri
http://molio.dk/kurser/kursusemner/byggeteknik/commissioning-og-performancetest
http://molio.dk/kurser/kursusemner/byggeteknik/commissioning-og-performancetest
http://molio.dk/kurser/kursusemner/byggeteknik/commissioning-og-performancetest


Du får al den viden og øvelse du har brug for, for 
at kunne gennemføre en syns- og skønssag på 
en hensigtsmæssig og professionel måde. Og 
du får det leveret af Voldgiftsnævnet og stærke 
praktikere.

Du orienteres om de juridiske grundbegreber, 
herunder den juridiske baggrund for løsning af 
tvister ved voldgift eller syn og skøn.
Den praktiske gennemførelse af en 
skønsforretning vil blive gennemgået - og 
der vil blive gennemført cases, så der bliver 
lejlighed til at prøve hele forløbet i en syns- og 
skønssag fra udmeldelse, gennemgang af 
sagsakter, indkaldelse af parterne, gennemførelse 
af skønsforretningen, udarbejdelse af 
skønserklæring og helt frem til afhjemling i retten.

Et af vores allermest populære kurser, som oftest 
bliver udsolgt – så vent ikke for længe.

Kursist har f.eks. udtalt, at

“Det var en fornøjelse at opleve de 
fire undervisere og deres interaktion. 
Jeg sammenligner dem med en godt 
sammentømret rockgruppe, der ved, hvor 
de har hinanden. Det bedste og mest 
udbytterige kursus, jeg har deltaget på.”

Syn & Skøn

TID OG STED

24.– 25. februar 2021 
HUSET Middelfart

PRIS

10.900 kr. ekskl. moms

Undervisere 

Michael Roland Nielsen 
Jurist, Voldgiftsnævnet

Henrik Vind Hansen 
specialkonsulent, Voldgiftsnævnet

Simon Heising 
Advokat, Nexus Advokater

Erik Brandt
Seniorforsker, SBI/AAU

Per Mohr Hansen 
Direktør og medindehaver, ekas rådgivende 
ingeniørfirma

molio.dk/kurser/kursusemner/
byggejura/syn-og-skon

Byggeriets 
Forsikringer i praksis

TID OG STED

18. marts 2021 
København

PRIS

4.995 kr. ekskl. moms (Early Bird)

molio.dk/kurser/kursusemner/
byggejura/byggeriets-forsikringer

På kurset i byggeriets forsikringer får du et konkret 
og praktisk anvendeligt indblik i hvad du ikke 
har råd til at ignorere – og hvordan du kan gøre 
overblikket over de forsikringsmuligheder, der er i 
byggeriet, til en reel indtægtskilde.

Du rustes til at optimere dit valg af forsikringer og 
forstå mulighederne til fulde i dem, du allerede 
har, hvormed du minimerer din risiko i forbindelse 
med kontraktindgåelse og rådgivning m.m. – og 
det er vigtigt, for der er mange penge på spil! Du 
rustes også til at kunne undgå de vigtigste og 
hyppigste faldgruber. 

Underviser 

Simon Heising
Advokat, Partner, Nexus Advokater 

http://molio.dk/kurser/kursusemner/byggejura/syn-og-skon
http://molio.dk/kurser/kursusemner/byggejura/syn-og-skon
http://molio.dk/kurser/kursusemner/byggejura/byggeriets-forsikringer
http://molio.dk/kurser/kursusemner/byggejura/byggeriets-forsikringer


Entreprenørprojektering

TID OG STED

24. marts 2021 
HUSET Middelfart

PRIS

4.950 kr. ekskl. moms (Early Bird)

molio.dk/kurser/kursusemner/
byggejura/entreprenorprojektering

Du får overblik over reglerne om 
entreprenørprojektering (systemleverancer 
og funktionsudbud), herunder indholdet og 
konsekvenserne af de bestemmelser om emnet, 
der er indsat i det nye AB-system (AB 18, ABR 18 
og ABT 18).

Kurset tager en praktikervinkel, og du får derfor 
brugbare værktøjer til at gennemføre byggeriet 
mangel- og problemfrit til den aftalte tid og pris.

Og kurset har fået maksimale 5/5 i evaluering!

Underviser 

Anders Nørgaard Sørensen
Advokat, Head of Legal Team 4, Molt Wengel

Der er stor efterspørgsel på viden inden for 
håndtering af miljøfarlige stoffer, herunder hvilket 
ansvar du har som enten bygherre, projekterende 
eller udførende. 

Efter kurset vil du have viden og kendskab til alle 
miljø- og arbejdsmiljøfaglige forhold vedrørende 
håndtering og sanering af miljøproblematiske 
stoffer. 

Du vil desuden være klædt på til håndtering af alle 
facetter omkring miljøproblematiske stoffer, både 
arbejdsmiljø- og miljøforhold.

Certificeret 
Miljørådgiver

TID OG STED

13.–14. april 2021
HUSET Middelfart

PRIS

9.900 kr. ekskl. moms

Undervisere 

Niels Salling
Environmental and indoor climate consultant, 
Hussvamp Laboratoriet ApS

Signe Mehlsen
Konsulent, Byggeriets Arbejdsmiljøbus (Bam-bus)

Sanne Holst
Miljømedarbejder, Greve Kommune

molio.dk/kurser/kursusemner/sikkerhed-
sundhed-og-miljo/certificeret-miljoradgiver

https://molio.dk/kurser/kursusemner/byggejura/entreprenorprojektering
https://molio.dk/kurser/kursusemner/byggejura/entreprenorprojektering
http://molio.dk/kurser/kursusemner/sikkerhed-sundhed-og-miljo/certificeret-miljoradgiver
http://molio.dk/kurser/kursusemner/sikkerhed-sundhed-og-miljo/certificeret-miljoradgiver


Fugtdagen er en intens dag, hvor centrale aktører 
mødes for at høre om og drøfte nyeste viden, 
regler, teknik, udfordringer og løsninger inden 
for området fugt i bygninger. Der vil være god 
mulighed for at netværke.

Molio har kørt kurser om fugt i bygninger i +40 år, 
og vil med Fugtdagen udnytte vores tætte føling 
på området til at samle op på alt det nyeste. Bl.a. 
til de mange der har deltaget på vores fugt-kurser, 
men også til alle andre med interesse for området.

Fugtdagen

TID OG STED

18. marts 2021
HUSET Middelfart

PRIS

4.500 kr. ekskl. moms

Undervisere 

Tommy Bunch Nielsen
Direktør, civilingeniør, Bunch Bygningsfysik

Erik Brandt
Seniorforsker, civilingeniør, SBi

Palle Madsbjerg
Export Manager, Blücher Metal A/S

Camilla Lydersen
Tegnestueleder, Scandi Byg

Horst Günther 
Teknisk chef, Scandi Byg

Jacob Maintz
Co-founder, SiteCover A/S

Lars P. Louring 
Afdelingschef, Polygon

Søren Ginnerup 
Seniorkonsulent

molio.dk/kurser/kursusemner/
bygningsfysik/fugtdagen

Vil du være klar til at komme på toget, når den 
grønne omstilling i byggeriet for alvor tager fart, så 
skal du med på GLASKONGRESSEN 2021 – grøn 
omstilling med glas. Og hvad ellers?

Konferencen er tilrettelagt af Glasindustrien 
i et samarbejde med Arkitektforeningen, 
Ingeniørforeningen i Danmark, IDA og Dansk 
Byggeri.

Glaskongressen

TID OG STED

24. marts 2021
Hindsgavl Slot, Middelfart

PRIS

2.495 kr. ekskl. moms

Undervisere 

Michael Stappert
Formand for Glasindustrien, nordisk 
markedschef i Saint-Gobain Glassolutions A/S

Michael H. Nielsen
underdirektør, Dansk Byggeri

Kaare Dybvad
Byggeriets minister

Carl Axel Lorentzen
Diplomingeniør, formand for Glasindustriens 
teknikudvalg

Jens Henrik Nielsen 
Associeret professor, Ph.D. civilingeniør, DTU M.fl.

http://molio.dk/kurser/kursusemner/bygningsfysik/fugtdagen
http://molio.dk/kurser/kursusemner/bygningsfysik/fugtdagen


Kurset viser, hvorfor og hvordan AB Forenklet bør 
være det foretrukne aftaledokument for mange af 
de små og mellemstore virksomheder, der findes i 
bygge- og anlægsmarkedet.

AB Forenklet – 
spar tid og få 
præcise aftaler

•   Du får overblik over anvendelsesområdet og 
     fordelene ved AB Forenklet i forhold til AB 18

•   Du ser hvordan du kan sikre nyttige aftaler på  
     den mest enkle måde uden at bruge for meget 
     administrativ tid

•   Du vil efter kurset med større sikkerhed kunne 
     vælge og anvende AB forenklet i forbindelse 
     med tilbudsafgivelse og afvikling af en 
     entreprise, som alternativ til AB 18.

molio.dk/kurser/kursusemner/byggejura/ab-
forenklet-spar-tid-og-fa-praecise-aftaler

TID OG STED

8. marts 2021 Ballerup
PRIS

1.700 kr. ekskl. moms

NYT efteruddannelseskursus for 
Arbejdsmiljøkoordinatorer i projekteringsfasen 
(AMK P) både for bygge- og anlægsbranchen. 
Målrettet dig, der enten allerede er 
arbejdsmiljøkoordinator eller bare gerne vil være 
helt opdateret.

Arbejdsmiljøkoordinator 
(Projektering) 
– opdateringskursus

Underviser 

Henrik Eggersen
Direktør, Eggersen Miljø & Sikkerhed

•   Opdatering på nyeste regler fra bygge- og 
     anlægsbranchen

•   Nye metoder og skabeloner til at udføre 
     arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen 
     effektivt og med højt udbytte for projektet

•   Stærke praktiske eksempler, fif og viden 
     som i praksis har vist sig særligt nyttige til 
     projekteringsfasens arbejdsmiljøkoordinering

TID OG STED

17. maj 2021 Ballerup
PRIS

3.500 kr. ekskl. moms
molio.dk/kurser/kursusemner/sikkerhed-
sundhed-og-miljo/arbejdsmiljokoordinator-
projektering-opdatering

Underviser 

Henrik Fausing
Advokat og akademiingeniør

https://molio.dk/kurser/kursusemner/byggejura/ab-forenklet-spar-tid-og-fa-praecise-aftaler
https://molio.dk/kurser/kursusemner/byggejura/ab-forenklet-spar-tid-og-fa-praecise-aftaler
http://molio.dk/kurser/kursusemner/sikkerhed-sundhed-og-miljo/arbejdsmiljokoordinator-projektering-opdatering
http://molio.dk/kurser/kursusemner/sikkerhed-sundhed-og-miljo/arbejdsmiljokoordinator-projektering-opdatering
http://molio.dk/kurser/kursusemner/sikkerhed-sundhed-og-miljo/arbejdsmiljokoordinator-projektering-opdatering


NYT efteruddannelseskursus for 
Arbejdsmiljøkoordinatorer i byggefasen (AMK B) 
både for bygge- og anlægsbranchen. Målrettet 
dig, der enten allerede er arbejdsmiljøkoordinator 
eller bare gerne vil være helt opdateret.

Arbejdsmiljøkoordinator 
(Byggefasen) 
– opdateringskursus

Underviser 

Henrik Eggersen
Direktør, Eggersen Miljø & Sikkerhed

•   Opdatering på nyeste regler fra bygge-  
     og anlægsbranchen

•   Effektive metoder og værktøjer til at skabe en 
     stærk sikkerhedskultur på din byggeplads

•   Stærke praktiske eksempler, fif og viden til 
     byggefasens arbejdsmiljøkoordinering

•   Gode værktøjer til afholdelse af 
     overdragelsesmøder, intromøder, 
     opstartsmøder og sikkerhedsmøder samt den 
     daglige koordinering på byggepladsen

•   Stærke praktiske eksempler, fif og viden 
     som i praksis har vist sig særligt nyttige til 
     projekteringsfasens arbejdsmiljøkoordinering

TID OG STED

18. maj 2021 Ballerup
PRIS

4.200 kr. ekskl. moms

molio.dk/kurser/kursusemner/sikkerhed-
sundhed-og-miljo/arbejdsmiljokoordinator-
byggefasen-opdatering

Forholdsregler 
i forhold til ny Corona-virus
Vi følger myndighedernes retningslinjer til punkt og prikke, så du kan føle dig tryg.
 
Ud fra myndighedernes retningslinjer og anbefalinger har vi stadig mulighed for at mødes op til 500 personer 
i kursus- og konferencecentre. Vores kursussteder har styr på – og overholder naturligvis - alle regler og 
retningslinjer.
Det gælder alt fra ankomst, bordopstillinger, serveringer, afstandskrav, tilgængeligt håndsprit, rengøring/
afspritning, regler om mundbind, overnatning etc., så du kan føle dig helt tryg under hele dit ophold. Hvis du selv 
bliver ramt af coronavirus/COVID-19 og dermed bliver forhindret i at møde op på dit kursus, kan du ekstraordinært 
afmelde kurset uden gebyr eller blive flyttet til næste forløb. Alternativt kan du sende en kollega.

ABT 18 
for praktikere
ABT 18 for praktikere er den nyeste 
udgivelse i AB for praktikere-serien.

Forfattere Eric Boesgaard, Henrik Fausing 
 og Mogens Hansen
Udgiver  Molio, 2020

Kr. 675.- 
ekskl. moms

http://molio.dk/kurser/kursusemner/sikkerhed-sundhed-og-miljo/arbejdsmiljokoordinator-byggefasen-opdatering
http://molio.dk/kurser/kursusemner/sikkerhed-sundhed-og-miljo/arbejdsmiljokoordinator-byggefasen-opdatering
http://molio.dk/kurser/kursusemner/sikkerhed-sundhed-og-miljo/arbejdsmiljokoordinator-byggefasen-opdatering


Du kan læse mere om alle kurserne og se hele 
vores udbud på molio.dk/kurser

Har du spørgsmål, er du velkommen til at 
kontakte os på tlf. 70 12 06 00 eller på 
kurser@molio.dk
 
Hold dig opdateret med vores nyhedsmail
Få aktuelle nyheder om kurser og konferencer 
serveret direkte i din indbakke. Som modtager 
af vores nyhedsmail er du den første, der får 
besked, når vi opretter et nyt kursus.

Tilmeld dig på 
web.molio.dk/tilmeld-nyhedsbrev
 
Alle priser er ekskl. moms.
Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.

2021
Kurser

http://molio.dk/kurser
http://web.molio.dk/tilmeld-nyhedsbrev

