
49349: Grundlæggende rengøringshygiejne

Mål:
Efter endt uddannelse kan deltageren I forbindelse med dag-
lig rengøring ud fra basisviden om mikroorganismer og smit-
teveje:
 

■	 tage hygiejniske hensyn i planlægningen af rengøringen, 
 herunder rengøringsrækkefølgen  

■  tage hygiejniske hensyn i selve rengøringen  

■  genkende berøringspunkter  

■  forebygge smittespredning - udøve en god personlig 
 hygiejne.

Varighed: 1 dag

Start fra dag til dag i perioden:  11-01-21 - 18-06-21 

Pris indenfor AMU-målgruppen: 126,00 kr
Pris udenfor AMU-målgruppen:  811,40 kr.  

Der er mulighed for at søge om VEU-godtgørelse for perso-
ner inden for AMU-målgruppen. Den udgør 892,00 pr. dag pr. 
medarbejder.

47493: Mikrofiber 

Mål:
■		Deltagerne	kan	på	baggrund	af	viden	om	mikrofibers	
	 egenskaber,	snavstyper	og	overflader	vælge	og	anvende	
	 forskellige	typer	af	mikrofibre	til	rengøring	af	inventar	og	
 gulve, så metoden er hygiejnisk og de fysiske belastninger
 ved rengøringsarbejdet nedsættes.

■		Desuden	har	deltageren	viden	om	på,	hvilke	overflader		 	
	 man	bør	begrænse	brug	af	mikrofiber.	

■		Deltageren	kan	sortere	og	vaske	mikrofiberklude	og	-mop-	
 per ved valg af hensigtsmæssig temperatur, middel og vas-
 skeprogram.

Varighed: 1 dag

Start fra dag til dag i perioden:  11-01-21 - 18-06-21 

Pris indenfor AMU-målgruppen: 126,00 kr
Pris udenfor AMU-målgruppen:  811,40 kr.  

Der er mulighed for at søge om VEU-godtgørelse for perso-
ner inden for AMU-målgruppen. Den udgør 892,00 pr. dag pr. 
medarbejder.

Krav til deltagelse
En internetforbindelse og en browser. Der er tilknyttet en prø-
ve til kurserne.
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Åbent værksted: Rengøringskurser - e-learning
Opdatér dine kompetencer og viden inden for rengøring. Kurserne giver dig kompetencer til at levere professionel rengøring 
og service på forskellige arbejdspladser. Kurserne giver dig viden om grundlæggende rengøringshygiejne og brug af mikro-
fiber. Kurserne foregår elektronisk og uden personligt fremmøde. Materialet er selvinstruerende,

Kursusbeskrivelser

Tilmelding direkte
Du kan tilmelde dig direkte her på www.efteruddannelse.dk.

Søg 11-01-21 - 18-06-21 på kviknr. 37640221bb01-el.
Spørgsmål vedr. tilmelding
Kursussekretær Lena Jansen, leja@celf.dk, 54 888 223.

Har du brug for hjælp?
Kan du kan altid kontakte underviser Susanne Bagge i 
åbningstiden kl.  8:10 - 15:30 på mail: suba@celf.dk. 
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