DE 7 STRØMME
Udfyld gerne sammen med dine medarbejdere.
Hvad ligger der af
arbejdsmiljø/sikkerhed (AM+S)
i de 7 strømme i forhold til aktiviteten?
Plads

Information

Forudgående
aktiviteter

AKTIVITET

Maskiner og
hjælpemidler

Ydre
forhold

Mandskab

Materialer

DE 7 STRØMME
– EKSEMPEL TIL GRUPPEARBEJDE
Hvad ligger der af arbejdsmiljø/sikkerhed (AM+S) i de 7 strømme i forhold til aktiviteten?
Plads
Emne: Afsætning tæt på.

Information
Emne:
Hvilke værnemidler skal bruges?
Maskiner, stilladser, arbejdsplatforme,
nedstyrtningsfare, tunge løft og hjælpemidler.

AM+S: Plads til adgangsveje og
tekniske hjælpemidler.

AM+S: Støj og støv ved brug af sav mv.
Kemi.

Forudgående aktiviteter
Emne:
Udfyld gerne de 7 strømme sammen
med dine medarbejdere.

Plads

Information

Forudgående
aktiviteter

Ydre forhold
Emne:
Vejr.

Ydre forhold

AKTIVITET

AM+S: Afspærring i forhold til andre
håndværkere/beboere. Behov for
skæreplads, så støj ikke generer
andre.
Maskiner og hjælpemidler
Emne:
Brug af stillads, platform, winlet,
teleskoplæsser?

AM+S: Kemi, bly, PCB mv. i
eksisterende vinduer.

AKTIVITET:
Maskiner
og
hjælpemidler

Mandskab

Materialer

Materialer
Emne:
Pakning/levering, så det passer til
montagerækkefølge?

AM+S:
Vinterforanstaltninger.

Mandskab
Emne:
Har vi de rette erfaringer og
kompetencer? Er der nye folk, der
skal instrueres særligt?

AM+S: Behov for uddannelser:
stillads, epoxy, PCB, asbest, mm
AM+S: Leveres karme og
vindues/dørblade adskilt?

DE 7 STRØMME – GRUPPEARBEJDE
Beskriv den næste aktivitet/arbejdsopgave, I skal i gang med!
Hvad ligger der af arbejdsmiljø/sikkerhed (AM+S) i de 7 strømme i forhold til aktiviteten?
Plads
Emne:

Information
Emne:

AM+S

AM+S

Forudgående aktiviteter
Emne:

Plads

Information

Forudgående
aktiviteter

Ydre forhold
Emne:

Ydre forhold

AKTIVITET

AKTIVITET:
Maskiner
og
hjælpemidler

AM+S

Mandskab

AM+S

Materialer

Maskiner og hjælpemidler
Emne:

Materialer
Emne:

AM+S

Mandskab
Emne:

AM+S
AM+S

DE 7 STRØMME
– HJEMMEOPGAVE TIL DAG 3
Beskriv den næste aktivitet/arbejdsopgave, I skal i gang med! Udfyldes sammen med dine
medarbejdere.
Hvad ligger der
af arbejdsmiljø/
sikkerhed
(AM+S) i de 7
strømme i forhold
til aktiviteten?

Plads
Emne:

Information
Emne:

AM+S

AM+S

Forudgående aktiviteter
Emne:

Plads

Information

Forudgående
aktiviteter

Ydre forhold
Emne:

Ydre forhold

AKTIVITET

AKTIVITET:
Maskiner
og
hjælpemidler

AM+S

Mandskab

AM+S

Materialer

Maskiner og hjælpemidler
Emne:

Materialer
Emne:

AM+S

Mandskab
Emne:

AM+S
AM+S

DE 7 STRØMME
Beskriv den næste aktivitet/arbejdsopgave, I skal i gang med!
Hvad ligger der af arbejdsmiljø/sikkerhed (AM+S) i de 7 strømme i forhold til aktiviteten?
Plads
Emne:

Information
Emne:

AM+S

AM+S

Forudgående aktiviteter
Emne:

Plads

Information

Forudgående
aktiviteter

Ydre forhold
Emne:

Ydre forhold

AKTIVITET

AKTIVITET:
Maskiner
og
hjælpemidler

AM+S

Mandskab

AM+S

Materialer

Maskiner og hjælpemidler
Emne:

Materialer
Emne:

AM+S

Mandskab
Emne:

AM+S
AM+S

BAG OM ULYKKER/SIKKERHED
Find de tre vigtigste
Hvordan opstår ulykker?

•

Medarbejderen tager chancer og
laver en fejl

•

Planlægningen er ikke tænkt
igennem, og farlige
situationer opstår og fører til
ulykker

•

Medarbejderen er i dårlig
form og har ikke sovet
ordentligt – og er derfor ikke
klar til at arbejde

•

Den overordnede projektering
tager ikke hensyn til den
praktiske udførelse af arbejdet

•

Vi taler ikke om ulykker – de
betragtes som tilfældige

•

Medarbejderen er ikke
motiveret nok til at rydde op
efter sig

•

Der er ikke viden nok på pladsen
til, at man kan gennemskue
farlige situationer

•

Vi kender ikke hinanden godt
nok, der er for mange nye
folk på pladsen

•

Vores maskiner og grej
fungerer ikke, bliver ikke
efterset og repareret

1
1. Toolboxtræning
1) har fokus på arbejdsmiljø, ledelse og kommunikation
x) har fokus på økonomi og ressourceoptimering
2) har

x

X

2. Hvor meget tid på en byggeplads går til ’spild’?
1) 19 %
X) 29 %
2) 39 %
3. Lukkede spørgsmål…
1) har et skjult budskab
X) kan besvares med ja eller nej
2) åbner op for dialog

2

X

X

4. Hver strøm i de syv strømme er kritisk, det betyder:
1) at strømmen ikke ligner de andre
X) at strømmen er negativt ladet
2) at hvis en enkel strøm ikke er sund, kan arbejdsopgaven ikke udføres

x

5. Arbejdsmiljø…
1) er strøm nr. 7
X) behandles udelukkede i APV
2) indgår i alle strømme

x

6. En af de farligste situationer i byggebranchen er?
1) arbejde uden værnemidler
x) arbejde i højden
2) manglende adgangsveje

x

7. Det kan virke optrappende på en konflikt:
1) at udtrykke sine egne bekymringer og behov
X) at fokuserer på problemet: hvad skal der gøres
2) at reagerer spontant på sine følelser
8. Åbne spørgsmål…
1) lukker en samtale
X) udvikler en samtale
2) styrer en samtale

x

x

9. Formanden er den rette til at opdage samtidighed fordi han…
1) kender sjakket og deres baggrund
X) møder før andre
2) har erfaring, indsigt i opgaverne og ved hvilke opgaver der udføres
10. Samtidighed er at:
1) møde til tiden
X) forskellige faktorer (fx aktive arbejdsopgaver og skjulte fejl) indtræffer på
samme tidspunkt og derved kan give en øget ulykkesrisiko
2) fokusere på de samme arbejdsopgaver

x

x
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1. Toolboxtræning
1) har fokus på arbejdsmiljø, ledelse og kommunikation
x) har fokus på økonomi og ressourceoptimering
2) har særligt fokus på kvalitetsstyring
2. Hvor meget tid på en byggeplads går til ’spild’?
1) 19 %
X) 29 %
2) 39 %
3. Lukkede spørgsmål…
1) har et skjult budskab
X) kan besvares med ja eller nej
2) åbner op for dialog
4. Hver strøm i de syv strømme er kritisk, det betyder:
1) at strømmen ikke ligner de andre
X) at strømmen er negativt ladet
2) at hvis en enkel strøm ikke er sund, kan arbejdsopgaven ikke udføres
5. Arbejdsmiljø…
1) er strøm nr. 7
X) behandles udelukkede i APV
2) indgår i alle strømme
6. En af de farligste situationer i byggebranchen er?
1) arbejde uden værnemidler
x) arbejde i højden
2) manglende adgangsveje
7. Det kan virke optrappende på en konflikt:
1) at udtrykke sine egne bekymringer og behov
X) at fokuserer på problemet: hvad skal der gøres
2) at reagerer spontant på sine følelser
8. Åbne spørgsmål…
1) lukker en samtale
X) udvikler en samtale
2) styrer en samtale

9. Formanden er den rette til at opdage samtidighed fordi han…
1) kender sjakket og deres baggrund
X) møder før andre
2) har erfaring, indsigt i opgaverne og ved hvilke opgaver der udføres
10. Samtidighed er at:
1) møde til tiden
X) forskellige faktorer (fx aktive arbejdsopgaver og skjulte fejl) indtræffer på samme tidspunkt
og derved kan give en øget ulykkesrisiko
2) fokusere på de samme arbejdsopgaver

x

2

