Kurs: Hur får vi kemin att
stämma i våra butiker?
Svenskt Kulturarv i samarbete med SIMBA (Stockholms museibutikers förening) erbjuder i februari 2020
kursen ”Hur får vi kemin att stämma i våra butiker?”
Kemikalierna finns i allt omkring oss. Några ämnen är så farliga att det behövs lagar för att kontrollera
att användningen är säker. Både konsumenter och inspektörer kan komma att fråga och vi måste ha koll
och kunna svara. Genom att få en förståelse för området, en grund i vad lagarna säger och råd om hur
vi kan lägga upp och prioritera vårt arbete kan vi också ge svar och dessutom bidra i arbetet för en mer
giftfri miljö.
Dagen kommer att innehålla följande:
•
•
•
•
•
•

En expedition i kemikaliedjungeln - bakgrund och begrepp
Kemi i material och ämnen på tapeten
Kortkurs i kemikalielagstiftning med djupdyk i vissa paragrafer
När bör det ringa en klocka och exempel på klurigheter
Sträva mot strukturerat arbete - vad, hur och vem
Workshop och diskussion

Kursledare, Gudrun Bremle, har över 20 års erfarenhet av kemikaliefrågor från olika synvinklar. Har
bland annat jobbat med kravställande och uppföljning vid inköp, att skapa en giftfri förskola och är en
uppskattad föreläsare och utbildare. Att kunna förklara ett komplex och komplicerat område så det blir
begripligt och användbart för målgruppen anser hon är en kul utmaning.

NÄR: 20 februari eller 21 februari kl. 9.00 - 17.00 i Stockholm, 24 februari 9:00 - 17:00 i Lund.
LOKAL: Stockholm: Liljevalchs, Lund: Kulturen.
PRIS: 1 850:- + moms.
INGÅR: För- och eftermiddagsfika. I Lund även lunch.
ANMÄLAN: Senast onsdag 5 feb till info@svensktkulturarv.se.
Ange fakturaadress samt eventuella allergier (laktos, gluten etc.)
VILLKOR FÖR GENOMFÖRANDE: Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag
men det går bra att skicka en kollega vid sjukdom/förhinder.
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