Kursusbeskrivelse

Håndtering af skimmel i boliger
Baggrund

Det har i nu snart mange år været almindeligt kendt, at skimmel kan give
anledning til sundhedsmæssige problemer.
Selv om der løbende samles mere og mere viden og erfaring omkring
skimmelsager, så er der stadig store usikkerheder omkring hvordan skimmel
påvirker, og hvordan der skal udbedres. Da det samtidig handler om menneskers sundhed, kan der ofte gå polemik og politik i skimmelsager.
Dette gør, at skimmelsager nemt kan løbe løbsk, og dårlige oplevelser kan
give endnu større usikkerhed og berøringsangst, når en skimmelsag lander
på skrivebordet.
Nye retningslinjer og vejledninger hjælper heldigvis på vej, men de er stadig
ikke helt klare, og de kan i nogle tilfælde give nye problemer og udfordringer.

Målgruppe

Kurset er specielt udviklet og sammensat til relevante personer i kommuner,
boligselskaber, ejendomsselskaber, arkitektfirmaer, ejendomsadministration
mv., som i deres arbejde møder skimmelsager. Kurset er primært rettet mod
problemerne i boliger, herunder såvel lejligheder som række- og parcelhuse.

Formål

Målet med kurset Håndtering af skimmel i boliger er at give kursusdeltagerne
en god ”værktøjskasse”, der kan hjælpe dem til korrekt og fornuftig
håndtering af skimmelsager.
Gennem mange praktiske eksempler gives en grundlæggende forståelse for
skimmelsvampe og disses virkning på mennesker, samt viden om metoder
til undersøgelse, udbedring og håndtering af skimmelangreb. Desuden gives
en aktuel status på gældende regler og retningslinjer. Kurset vil primært give
svar på følgende:
•
•
•
•
•
•

Tid / sted

Hvad er skimmel, hvordan opstår det
Hvad er det typiske skadebillede
Hvordan reagerer mennesker fysisk og psykisk
Hvad kan ”eksperterne” anvendes til
Hvad er gældende retningslinjer og hvordan fortolkes de
Hvordan undersøges, udbedres og håndteres skimmelangreb

Kurset afholdes:
Ballerup: onsdag den 20. november 2019, kl. 9.00 -16.00
Kolding: torsdag den 28. november 2019, kl. 9.00-16.00
Goritas
Lautrupvang 8, Ballerup / 44858600
Haderslevvej 108, Kolding / 75522100
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INDHOLD
Kurset vil behandle følgende hovedemner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skimmelsvampe – relevant biologisk viden
Skimmelsvampe i bygninger
Andre biologiske skader i bygninger.
Menneskers reaktioner på skimmelsvampe
Gældende viden og retningslinjer om skimmelangreb
Hvor meget skimmel må der være i en bolig.
Skimmel og forsikring
Hvordan undgås og forebygges skimmel i boliger
Undersøgelse af skimmelangreb
Kommunikation omkring skimmelangreb
Udbedring af skimmelangreb
Styring af udbedringsarbejderne

• Mange praktiske eksempler.
• Forhåbentlig god debat ud fra kursusdeltagernes egne erfaringer
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
Prisen for kurset (incl. frokost, kaffe, mv.) er kr. 3.750 ex. moms pr. person.
Tilmelding kan ske telefonisk eller pr. mail til Trine Reich Olsen på
44858608 / kursus@goritas.dk. Seneste tilmelding er:
Onsdag 6. november 2019
Vi står selvfølgelig også til rådighed for yderligere information.
Efter modtagelsen af tilmelding sendes en bekræftelse. Inden kursusstart
fremsendes et detaljeret kursusprogram.
Vi forbeholder os retten til at aflyse, hvis der ikke er tilstrækkelig tilmelding,
og til at foretage mindre justeringer i kursets indhold.
Goritas
Lautrupvang 8, Ballerup / 44858600
Haderslevvej 108, Kolding / 75522100
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