
3 SPÆNDENDE WEBINARS

4. april
Gennemgang af EN50110-1

16. maj
Metoder til beregning af lysbueenergi

4. juni
Maskiner, DS/EN 60204 og lovgivningen

• Teori om lysbuer 
• Dansk holdning til risikovurdering 
• Tysk standard DGUV 5188

fordi vedligehold er mennesker

Webinar
16. maj, 9.00-10.30

Metoder til beregning af 
lysbueenergi 

DS-håndbog 188 giver et bud på, hvordan 
beregning af lysbueenergien kan gennemfø-
res i både kJ og i cal/cm2. På webinaret kom-
mer vi ind på DGUV 5188 i forhold til energi-

en i lysbuen som en del af risikovurdering i at 
vurdere behovet for PPE. 

Kursusaktiviteter er tidskrævende. Du skal 
afsætte hele dage til det, ligesom det ofte 
ikke er lige om hjørnet i forhold til hjemmet 
eller arbejdspladsen. Et webinar er et per-
fekt alternativ, fordi du helt selv bestemmer, 
hvor du er klar til at blive klogere. Det kan 
være på arbejdspladsen, eller det kan være 
hjemme i sofaen – det bestemmer du selv.

Webinar - er både viden og netværk 
DDV tilbyder mange typer aktiviteter og vi 
ved, at mødet med andre, med samme in-
teresse, skaber gode relationer og godt net-
værk. Men indimellem kniber det med tiden. 
Derfor tilbydes medlemmerne 3 webinars, 
på højaktuelle emner, skåret til, således det 
kun tager 1,5 time.

Vi har allieret os med en proffesionel facili-
tator, der er med hele vejen og som sikrer, 
at du får det optimale ud af de 1,5 time, du 
vælger at deltage.

Hvorfor deltage på et webinar

Læs mere på www.ddv.org/arragementer



fordi vedligehold er mennesker

Købmagergade 86, 7000 Fredericia 7591 4455 www.ddv.org

Kontaktoplysninger til DDV

Praktiske informationer

Poul Høgh, Lektor på Aarhus Maskinmesterskole. 

Anne-Mette Rønholt, facilitator. 
Anne-Mette har mange års erfaring i udvikling af virksomhedstilpassede kurser, e-facilite-
ring og afholdelse af undervisning via webinarer. På webinaret sørger hun for at inddrage 
og skabe samspil mellem dig og de øvrige deltagere.  
Hun skaber rammen for, at du får det optimale ud af webinaret ved at samle op på dine 
spørgsmål undervejs. Gennem sin e-faciltering skaber hun et flow, så din deltagelse bliver 
så udbytterig som mulig. 

Om underviseren

Om e-facilitatoren

Mødested 
Det bestemmer du.
Et par dage før webinaret afholdes sender vi dig
vores guidelines incl. link til læringsrummet.

Pris 
0,00 kr.

Tilmelding
www.ddv.org/Arrangementer. 

Framelding
ddv@ddv.org eller 7591 4455
No-show gebyr 500 kr.


