
Udvikling af undervisningsmateriale til en stigende 
efterspørgsel efter onlinekurser

Behovet

MitKursus.dk lægger platform til en stribe onlinekurser indenfor arbejdsmiljø og 
sikkerhed og er samtidig platform for samarbejdspartneren Rybners’ udbud af 
den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse som netbaseret uddannelse. Dette 
skaber en naturlig efterspørgsel efter yderligere onlinekurser indenfor sikkerhed 
såvel som supplerende arbejdsmiljøuddannelse. For at efterkomme efterspørgs-
len er der behov for at outsource nogle af udviklingsopgaverne.

Løsningen

Vi har været med til at skrive mange af de eksisterende arbejdsmiljø- og sikker-
hedskurser og blev også sat på opgaven med at skrive en netbaseret udgave af 
den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse.

Derfor har vi også været et naturligt valg, når der skal udvikles nye kurser, hvilket 
ofte sker i samarbejde med kursusudbydernes faglærere og konsulenter, hvor vi 
hjælper med at omdanne deres traditionelle tilstedeværelsesmateriale til brug i 
onlineforløb.

Ofte kan der være tale om kort proces, hvis det drejer sig om et højaktuelt emne 
som eksempelvis elbilsikkerhed for redningsberedskab, hvor der kun er få un-
dervisere i landet, men stor efterspørgsel fra såvel danske som nordiske bered-
skaber. Løsningen kan derfor være en kombination af tilstedeværelseskurser og 
onlineforløb.

Direktør Kim Baarsøe udtaler: ”Med Kevin og Imagehuset får vi kvalitet og faglighed 
uden at prisen stikker af. Vores kursusudbydere og deres kunder roser det høje niveau 
i kurserne både i forhold til kvalitet og formidling.”

Efterspørgslen efter onlineundervisning har været stødt stigende i flere år, men 
Corona-situationen og hjemmearbejde har taget undervisningsformen til nye 
højder, hvilket har skabt behov for udvikling af endnu flere onlinekurser.

Kunden

MitKursus.dk er  
en white-label 
løsning, der be-
står af en klar-til-
brug platform og 
et bredt udvalg 
af arbejdsmiljø- 
og sikkerheds-
kurser.

Præsentation og 
salg sker i kur-
susudbydernes 
eget navn gen-
nem mere end 
25 kursusudby-
dere med et ka-
talog på over 50 
kurser og mere 
end 25.000 årlige 
tilmeldinger.

Der lanceres 
nye kurser hver 
måned.


