Faktaark 1

Den daglige samtale om arbejdsopgaver og sikkerhed
Her finder I spørgsmål om sikkerhed, som mesteren kan bruge i den daglige samtale med
sine medarbejdere. Husk at tænke over og spørge ind til den sikkerhed, der er nødvendig for
sikker udførelse af de arbejdsopgaver, som medarbejderne er i gang med.
F.eks.: Arbejder medarbejderne i højden, er det relevant at spørge ind til, om de f.eks. har
stillads, lift eller liner til rådighed, og om de bruger det.
Til mesteren:

• Vær et godt eksempel for dine ansatte. Det er lige så vigtigt, som hvad du siger.
•	
Spørg til dine medarbejderes overvejelser om sikkerhed. Det giver sikkerheden
værdi i arbejdet.

• Ros dine medarbejdere, når de også har prioriteret sikkerhedshensyn.
•	
Gør det helt klart, at du ønsker at blive kontaktet, hvis arbejdet ikke kan udføres
sikkert ud fra det planlagte, så også uforudsete ting håndteres forsvarligt.

• Du skal føre tilsyn med, at arbejdet sikkerhedsmæssigt udføres forsvarligt som aftalt.
Spørgsmål til status på det arbejde, der er i gang:

•	
Er fremgangsmåder og sikkerhedsforanstaltninger egnede til opgaven?
• Er der noget, der ikke har kunnet lade sig gøre, som ellers var aftalt hjemmefra?
• Er der noget, der ikke var forudset, eller manglede der oplysninger?
•	
Hvordan går det med at arbejde hensigtsmæssigt og forsvarligt med materialer,
værktøj og maskiner?
Spørgsmål til kommende arbejdsopgaver:

• Arbejdssted: Er der den nødvendige plads? Kan I arbejde sikkert i højden?
• Omgivelserne: Er der noget, I skal tage hensyn til, eller som kan være farligt?
•	
Underlaget: Hvordan er underlaget der, hvor I skal arbejde fra?
Kan det bære f.eks. personer og materiel?

•	
Adgangsvej: Kan underlaget bære maskinerne? Kan I køre helt frem til
arbejdsstederne? Er der ryddet op?

•	
Tidsplan: Holder tidsplanen? Skal der ændres i bemandingen eller rækkefølgen
i arbejdet?

• Samarbejde: Er der noget, I skal aftale med leverandører og andre håndværkere?
Vær opmærksom på og ret eventuelle fejl og mangler i den måde, som I udfører arbejdet på.
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