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❖ Medvirker til kortlægning af branchens særlige
arbejdsmiljøproblemer

❖ Udgiver branchevejledninger og uddannelsesmaterialer
om god arbejdsmiljøpraksis

BAR Bygge & Anlæg



Handleplanen



Program

Tid Program
9.00 / 12.30 Velkomst og forventninger

9.15 / 12.45 Oplæg om DNU-projektet

10.00 / 13.30 Intro til workshop

10.15 / 13.45 Arbejdsmiljøkoordinatorspillet

11.00 / 14.30 Pause

11.10 / 14.40 Opsamling på spillet

11.40 / 15.00 Opsamling

12.00 / 15.30 Tak for i dag



❖ Vend dig mod din sidemakker:

❖ Hvad er jeg nysgerrig efter at finde ud af i dag?

Forventninger til dagen
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Arbejdsmiljøindsats-
spillet

❖ Formål: Gennem dialog og brug af oplæggets og egne
erfaringer at blive enige om, hvilke krav og virkemidler,
der vil være gode at bringe i spil på en konkret case

❖ I er bygherrens rådgivere



Spilleregler

Velkomst v.
facilitator

Bordet rundt
kort

Præsenta-
tion af case,

evt.
rubrikken
Forudsæt-

ninger

Oversigt
Krav og

virkemidler
fra DNU-

projektet +
spilleplade.

Hver type
virkemiddel
og krav har

en farve

Trække et
spørgsmål,
bringe jeres

egne
erfaringer

ind

Blive enige
om, hvilke krav
og virkemidler
der vil være

gode på jeres
case



Cases
Nr. Beskrivelse Bygherre Entrepriseform Grupper

1 Mindre projekt i en stor andelsforening,
hvor vi skal have nyt tag og pudset
facaden op.

Andelsforeningen
(bygherrerådgiver)

Totalentreprise Grøn
Gul

2 Mindre projekt med renovering af en
fredet bygning.

Statslig styrelse Fagentreprise
(håndværkstraditioner)

Rød
Blå

2 Mindre projekt i kommunalt regi hvor der
skal omlægges nogle veje og cykelstier
(skole og daginstitution).

Kommunen Hovedentreprise Pink



❖ Kort præsentation af jeres valg og diskussioner

Opsamling på spillet



Store
projekter

Mindre
projekter

Transformation af viden

?
- Hvordan kan man
bruge viden fra store
projekter?
- Er der forskel på,
hvilke virkemidler og
krav man kan bruge på
forskellige projekter?

- Hvilke overvejelser skal
man gøre sig, når man
vælger virkemidler og
krav?

- Hvordan foregår det i
praksis?

- Hvor får vi viden fra?
- Hvordan sker læring i branchen?

- Hvad giver jeres
oplevelse i dag
anledning til af tanker
omkring
transformation af
viden?



❖ Vend dig mod din oprindelige sidemakker:

❖ Hvad tager jeg med mig fra workshoppen i dag?

Afslutning



Hjælp til ansvar og roller



Se mere: http://byggeproces.dk/toplinks/Hotline.aspx

Hotline

Bygherreansvaret og
arbejdsmiljøkoordinering

Projekterendes pligter efter
arbejdsmiljøloven

Konkrete arbejdsmiljøforhold

Kortere vejledningsforløb



Bygherrenetværk om
arbejdsmiljø



Sociale medier

Vi er også
på Twitter



❖ Møder om gode renoveringsprojekter

❖ Aarhus: 24. november kl. 13-16

❖ Vejle: 25. november kl. 8.30-11.30

❖ København: 11. januar kl. 9-12

Nye møder


