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QUIZ OM SUNDHED

Sæt gerne mere end 1 kryds
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Hvad er sundhed?
At være veltilpas
At have gode venner
At udvikle sig livet
igennem

Ikke at være syg

Dyrke motion
Ikke at ryge
Drikke med måde
Spise mere frugt og
grønt

Mænd

Kvinder og mænd lever
lige lang tid

Hvem lever længst?
Kvinder

Prioritér, hvem har mest til mindst ansvar for sundhed (A,B,C)?
Jeg har selv ansvar for
min sundhed

Min sundhed er et
resultat af mine
næromgivelser
(fx sjak, byggeplads,
familie...)

Det danske samfund
har et medansvar for
min sundhed (fx
lovgivning, sundhedsregulering etc.)
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SUNDHED PÅ PLADSEN
OG KOMMUNIKATION
PÅ TVÆRS AF
KULTUR OG SPROG

NAVN:

(biograf billetter til vinderen af dagens Toolbox 10’er)

1. Et stabilt blodsukker medvirker til?
1) Øget koncentration
X) Sult
2) Rastløshed
2. Hudkræft opstår hyppigst på hvilken del af kroppen?
1) Ansigt
X) Armene
2) Nakke
3. Fordommen om at være ’langt ude i deres tankespind og
virkelighedsfjerne’ henviser til hvilken tankestil farve?
1) Grøn
X) Rød
2) Gul
4. Hvad fremmer søvn?
1) Kaffe
X) Soveritualer
2) Motion tæt på sengetid
5. Hvad er ikke med til at optrappe en konflikt:
1) At udtrykke sine egne bekymringer og behov
X) At reagere spontant på sine følelser
2) At bebrejde den anden
6. Hvad ligger højest på forebyggelsestrappen med hensyn til solstråler?
1) Tøj
X) Solcreme
2) Undgå solstråler kl. 12-15
7. Hvor meget vand anbefales det at drikke hver dag?
1) 1,5 - 2,5 liter
X) 3 - 3,5 liter
2) 4 - 4,5 liter
8. Ifølge studiet (dag 2) om tidsforbrug på en byggeplads, hvor meget tid
blev der brugt på produktion?
1) 30%
X) 35%
2) 40%
9. Ifølge læringspyramiden (dag 1) husker vi efter 2 uger…?
1) 90% af det vi læser
X) 20% af det vi hører
2) 80% at det vi siger
10. Et lavt blodsukker medvirker til:
1) Intolerans for sukker
X) Ubegrundet glæde
2) Koncentrationsbesvær
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KOMMUNIKATION PÅ TVÆRS AF
KULTUR OG SPROG
4 fokusområder
Tag hensyn til forskellige
kulturelle værdier og holdninger
Tag ikke for givet, at alle har den nødvendige
viden og kunnen
Tag højde for kulturforskelle i sikkerhedsarbejdet, fx vær opmærksom på autoritetstro
hos de ansatte, og om de siger ja til en opgave,
selvom den indebærer risici
Vær tålmodig og gentag informationerne for
at sikre, at opgaven/risici er forstået

•
•
•

•

•
•
•
•

Sørg for en god modtagekultur
Giv den kulturelle integration høj prioritet,
fx ved at afholde sociale arrangementer
Frem respekt for det flerkulturelle
Forbyg mobning og stigmatisering

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Overvej at etablere
tværkulturelle sjak eller en
mentorordning
Øg muligheder for fælles, kollegial videndeling
Sørg for en god introduktion, instruktion og
følg op med tæt og effektivt tilsyn
Sikr praksis om tilbagemelding på, at
instruktioner er forstået korrekt
Lav særlige indsatser for at højne arbejdernes
fokus på sikkerhed og ændring i sikkerhedsforståelse

Samarbejd med en, der
taler et fælles sprog
Hold Toolbox-møder i små grupper eller to
og to
Vis, hvordan man gør, brug tegninger,
piktogrammer, videos og fotos
Øg sprogkundskaber mht. opgavespecifik
terminologi
Markér arbejderens hjelm med små flag, som
viser medarbejderens sprogkundskaber

CERTIFIKAT

