
Fagdag i drift- og
vedlikehold av bade- 
og svømmeanlegg

Renhold

Vannbehandling

Klima og ventilasjon

Service og personaladm.

Livredning og beredskap

Drift/internkontroll
med HMS og FDV

KURSSTIGE BAD:
RENHOLD 2019



PROGRAM

Måndag 29 april

10.00 Oppstart, presentasjon

10.15  Kunnskapsbehov, fagspråk og definisjoner

11.15 Manuelle og maskinelle renholdsmetoder 
og utstyr

12.15 Lunsj

13.00 Gruppearbeid, erfaringsutveksling,    
 diskusjon

14.00 Samfunnsutvikling

14.30 Renholdskjemi

15.45  Oppsummering

16.00 Slutt

Foredragsholder er Evy Jaksland, er utdannet husøkonom og lærer. Hun har tidligere undervist deltid 
i Husøkonomi og serviceledelse på OsloMet (Høgskolen i Oslo og Akershus). Ved siden av driver hun 
et enkeltpersonsforetak hvor hun har arbeider med husøkonomfaglige oppgaver, utvikler og holder 
kurs, blant annet innen renholdsfag. Evy Jaksland har deltatt i komiteer i Standard Norge for utvikling 
og redigering av norske renholdsstandarder. For tiden reviderer hun bøker i renholdsfaget, og hun 
underviser.

Renhold: 
2 dagers kurs med fokus på:

• aktuelle lover og forskrifter av betydning for renhold og hygiene

• PH-skalaen og virkningene av ulike sure og alkaliske produkter

• hvordan ulike rengjøringsprodukter, utstyr og metoder påvirker arbeidsmiljøet, bygningen, 
konstruksjoner og overflater (FDV)

• oppsett av renholdsplan, kvalitetssikring av renholdet som en del av internkontrollen

Renholdskurset er en del av Kursstige bad, en kompetansegivende kurspakke bestående av syv moduler 
utarbeidet av BAD, PARK OG IDRETT og Fagforbundet, og i samarbeid med badelandene.no på modulen 
Livredning og beredskap.

Målsetting: 

Gi ansatte i bade- og svømmeanlegg en formell kompetanse på drift og vedlikehold. Fullført kursstige 
gir endelig kursbevis.

Tirsdag 30 april

09.00  Repetisjon dag 1

09.15  Smusstyper og kjemikaliebruk

10.30 Lovverk; Norsk Standard

11.30 Lunsj

12.15 Renholdsplanlegging og    
 renholdsøkonomi

13.00 Gruppearbeid renholdsplan

15.00 Renholdsøkonomi

15.30 Oppgave, evaluering, kursbevis

16.00 Slutt



Postadresse: Postboks 4014 US, 0806 Oslo

Telefon: 928 10 970

979 06 0 92

E-post: badparkogidrett@nih.no

Hjemmeside: www.badparkogidrett.no 

Påmeldingen er bindende og deltakere som ikke møter belastes med 100% av avgiften.
Med forbehold om endringer. Oppdatert program finner du på www.badparkogidrett.no

PÅMELDING

Påmelding skjer via nettsiden
http://badparkidrett.no

Skriv om du vil ha hotell 
i kommentarfeltet!

Bekreftelse blir sendt på e-post

All fakturering foregår elektronisk, enten 
som E-faktura eller via e-post.

KONTAKTINFORMASJON

BAD, PARK OG IDRETT
tlf: 928 10 970 / 979 06 092
e-post: badparkogidrett@nih.no

PRAKTISKE OPPLYSNINGER 

PÅMELDINGSFRIST:  24 april 2019

KURSDATOER 29. -30. april 2019

DELTAKERAVGIFT

Kurspris medlemmer kr 5.850,-

Kurspris ikke medlemmer kr 6.850,- 

Hotell, Scandic Ambassadeur 
Helpensjon enkeltrom kr 940,-

Ved innmelding i BPI samtidig med 
påmelding, får du kurset til medlemspris.

INKLUDERT I PRISEN

Lunsj

Kaffe/te mm

Kursmateriell

KURSSTED
Scandic Ambassadeur, Drammen 

Adresse
Strømsø Torg 7
Drammen, 3044


