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FORORD 
Byggebranchen igangsatte i 2014 handleplanen ”Knæk kurven”, som har fokus på at redu-

cere antallet af arbejdsulykker i branchen som en del af regeringens og Folketingets målsæt-

ning om at reducere antallet af arbejdsulykker med 25 % inden udgangen af 2020. Lærlinge-

indsatsen er en delindsats under ”Knæk kurven”. 

Udgangspunktet for Lærlingeindsatsen er, at der er konstateret en overhyppighed af ulykker 

blandt lærlinge og unge nyansatte. Formålet har været at øge sikkerheden og sikkerhedsfor-

ståelsen blandt lærlinge gennem en indsats over for erhvervsskolerne og praktikvirksomhe-

derne. 

Projektet styres af en styregruppe bestående af repræsentanter for følgende organisationer:  

 Arbejdstilsynet 

 Undervisningsministeriet 

 Dansk Byggeri  

 3F 

 Dansk El-forbund 

 TEKNIQ 

 Blik- og Rørarbejderforbundet 

 Danske Malermestre 

 Malerforbundet i Danmark 

 Byggeriets Uddannelser 

 Danske Erhvervsskoler 

 Erhvervsskolernes elevorganisation 

 BAR Bygge & Anlæg 

Lærlingeprojektet er organisatorisk placeret hos Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & An-

læg. Her er der blevet ansat to konsulenter, der har stået for arbejdet med erhvervsskolerne. 

Indsatsen har været geografisk opdelt i Østdanmark og Vestdanmark med en ansvarlig kon-

sulent for hvert område. 

Evalueringen er gennemført af TeamArbejdsliv og Cowi. TeamArbejdsliv og COWI gennemfø-

rer sideløbende med evalueringen et forskningsprojekt (evalueringsprojekt) under Arbejds-

miljøforskningsfonden, hvor der er sat midler af til at gennemføre et antal besøg på er-

hvervsskoler i forbindelse med Lærlingeindsatsen. Denne del af evalueringen har karakter af 

en kvalitativ dataindsamling om skolernes udbytte (uddannelsesledere og faglærere) af ind-

satsen og supplerer denne evaluering af Lærlingeindsatsen. Det gør den på den måde, at de 

data, der er indsamlet i evalueringen for Arbejdsmiljøforskningsfonden, inddrages her, hvor 

det er fundet relevant.  

Lærlingeprojektet er gennemført i perioden 2013-februar 2016. Evalueringen er gennemført i 

perioden december 2015-marts 2016. 
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1 PROJEKTETS FORMÅL OG MÅL 

Baggrunden for Lærlingeindsatsen er en overhyppighed af ulykker blandt lærlinge og unge 

nyansatte. Lærlingeindsatsen har haft det formål at bidrage til at knække ulykkeskurven og 

dermed opfylde målene i ”Knæk kurven” ud fra en forventning om, at en indsats over for 

lærlinge tidligt i deres uddannelsesforløb vil øge deres fokus på sikkerhed og formindske risi-

koen for ulykker. Lærlingeprojektet har dels haft til formål at styrke undervisning i sikkerhed 

og integrere sikkerhedsundervisning i den faglige undervisning på byggeuddannelserne på 

erhvervsskolerne, dels på at mestre og svende bliver motiverede til at lægge mere vægt på 

god sikkerhedskultur i oplæringen af lærlinge (projektbeskrivelse). 

Målene for projektet har, ifølge projektbeskrivelsen, været at: 

 sikkerhed integreres bedre i branchens erhvervsuddannelser og -praktik 

 sikkerhed bliver mere udtalt i den almindelige faglige undervisning, og at faglærerne 

er bevidst om dette ansvar 

 der etableres en bedre kommunikation om sikkerhed mellem skolen og praktikste-

derne 

 mestrene og svendene bliver motiverede til at lægge større vægt på sikkerhedskul-

turen i oplæringen af lærlinge 

 lærlinge får en dybere indsigt i en sikker adfærd på lige fod med en god håndværks-

mæssig kunnen og en forståelse af sammenhængen mellem de to elementer 

 lærlinge i højere grad lærer at se faglige eller usikre arbejdssituationer, og at de kan 

sige fra. 

Projektet har i praksis primært haft gennemslagskraft på erhvervsskolerne, mens det kun i 

mindre omfang er lykkedes at gennemføre en indsats i relation til de oplæringsansvarlige 

mestre og svende i virksomhederne. Der er mod slutningen af projektet et udviklingsarbejde 

i gang med det formål at udvikle værktøjer, der kan bruges i arbejdet med lærlinges sikker-

hed i virksomheder bl.a. i samarbejde med en række virksomheder. Dette udviklingsarbejde 

er kommet sent i gang i projektforløbet, og evalueringen tager derfor udelukkende udgangs-

punkt i at evaluere indsatsen ift. erhvervsskolerne.  

Formålet med evalueringen har, ifølge projektbeskrivelsen, været at samle konstruktive erfa-

ringer, der kan bruges i et fremtidigt arbejde på området samt anskueliggøre, om projektet 

har levet op til målsætningerne.  

1.1 Projektets organisering og centrale aktører 

BAR Bygge & Anlæg har ansat to konsulenter til at gennemføre projektet, en har stået for 

indsatsen i Vestdanmark (vest for Lillebælt) og den anden øst for Lillebælt.  

Det var intentionen, at projektets indhold skulle planlægges i nært samarbejde med skolens 

ledelse og de lokale uddannelsesudvalg. Aktiviteterne skulle altså tage udgangspunkt i de lo-

kale forhold og være lokalt forankret på den enkelte skole. 

Projektets styregruppe har fastlagt projektets indhold og forløb, blandt andet på baggrund 

af forslag fra erhvervsskolerne og de erfaringer, der er høstet undervejs i projektet.  

Projektledelsen for projektet udsendte indledningsvis en skriftlig invitation om at deltage til 

bestyrelser og ledere på de 28 erhvervsskoler, der udbyder bygge- og anlægsuddannelser i 

Danmark. Dernæst blev der søgt gennemført en besøgsrunde på skolerne med det formål at 

præsentere projektet for skolens ledelse og faglærere. Projektet arbejdede ud fra en anta-
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gelse om, at alle skoler ville deltage. Sådan har det dog ikke været fra begyndelsen, da et an-

tal skoler ikke har været med i projektet fra starten, men først er kommet med mod slutnin-

gen af projektet. Evalueringen ser nærmere på, hvilke årsager der har været til at hhv. del-

tage og ikke deltage aktivt i projektet.  

De Lokale Uddannelsesudvalg (LUU) var tiltænkt en væsentlig rolle i projektet gennem et 

samarbejde mellem skolerne og praktikvirksomheder i forbindelse med de lokale indsatser. 

Parterne havde til opgave at informere deres respektive LUU-medlemmer om projektet og 

opfordre dem til at støtte op om projektet. Der har dog været stor forskel på, hvornår i forlø-

bet parterne har informeret LUU’erne om projektet. Evalueringen beskæftiger sig også med, 

hvordan LUU har været involveret i projektet og i de lokale indsatser.  
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2 KONKLUSIONER 

2.1 Udbredelse af Lærlingeindsatsen 

Langt de fleste erhvervsskoler har været involveret i Lærlingeindsatsten – i varierende grad. 

Ved evalueringens start var der to skoler, der havde takket nej til at deltage. Disse er efterføl-

gende kommet med i projektet, blandt andet fordi evaluator har taget kontakt til disse sko-

ler og bragt projektet frem i bevidstheden hos skolelederne. Andre skoler har takket ja til at 

deltage, men har endnu ikke sat aktiviteter i gang. 

Lærlingeindsatsen har været i kontakt med samtlige 28 erhvervsskoler i Danmark. Alle direk-

tører på skolerne har modtaget et brev, og de to konsulenter har efterfølgende været i kon-

takt med alle skoler. Konsulenterne har afholdt møder med ledelserne, eksempelvis om del-

tagelse i projektet, på 27 skoler. Der er afholdt møder med faglærere på 26 skoler – i mange 

tilfælde mere end et møde pr. skole. Konsulenterne har endvidere gennemført en række un-

dervisningsforløb for enten elever eller faglærere på 22 af skolerne, givet sparring til ledere 

og sparring til undervisere på 27 skoler. 

Der er undervejs i forløbet udarbejdet en række materialer i projektet. Syv skoler og en lang 

række personer fra skolerne har været direkte involveret i udvikling af materialet. Eksempel-

vis har de afprøvet materialerne i deres undervisning og efterfølgende givet feedback til kon-

sulenterne. Endvidere har konsulenterne arbejdet konkret med et mindre antal skolepraktik-

steder. 

Der er gennemført i alt 144 undervisningsindsatser på erhvervsskoler, 108 af dem er gennem-

ført på grundforløb, 25 på hovedforløb og de resterende på EUX. Et undervisningsforløb kan 

strække sig fra et kort oplæg i undervisningen i en enkelt klasse til undervisning i arbejds-

miljø af en hel skole i en temauge. 

Konsulenterne har haft kontakt til en række medlemmer af de Lokale Uddannelsesudvalg, 

men evalueringen viser, at LUU generelt set har meget lidt viden om projektet, og de har 

ikke deltaget i projektet i nogen større grad. Der har været afholdt workshops på to skoler. 

Det var planen, at der skulle afholdes workshops på alle skoler, men grundet manglende in-

teresse fra skolernes side, er det kun blevet til to. 

Hovedparten af indsatserne har været rettet mod skolerne. Der har deltaget et mindre antal 

virksomheder i de to workshops på skolerne, men derudover har det været en udfordring at 

få udviklet metoder til at få virksomheder til at deltage i projektet. Mod slutningen af pro-

jektperioden er der dog forskellige udviklingsarbejder i gang, som har til formål netop at mål-

rette arbejdet mod virksomhederne. 

Det er evaluators vurdering, at Lærlingeindsatsen i en længere periode har fungeret som et 

pilotprojekt, som søgte efter for alvor at komme i kontakt med og få en betydning på sko-

lerne. Det skyldes dels, at man ikke lykkedes med de planlagte workshops, dels at det ikke 

har været klart fra starten, hvilke aktiviteter der skulle være i projektet. Dette er først blevet 

afklaret og udviklet undervejs. 

Mod slutningen af projektet ligger der en række materialer og forløb, som skoler og faglæ-

rere kan benytte direkte i undervisningen. Samtidig ligger der nogle erfaringer med, hvad 

skolerne har behov for, og hvad der virker. Set i det lys, afsluttes projektet i højere grad som 

et ”flyvefærdigt” projekt, end det startede, og det er vurderingen, at indsatserne, som det 

ligger nu, vil have mulighed for en større gennemslagskraft på erhvervsskolerne og have en 

større mulighed for at sikre en spredning på flere uddannelser og hold. 
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2.2 Barrierer for projektet 

Der har været store forandringer på skolerne i projektets periode, hvor forandringerne har 

haft betydning for projektet. Erhvervsskolereformen og besparelser har på de fleste skoler 

betydet, at en del personale er blevet afskediget, og det har i enkelte tilfælde været de per-

soner, der har været bærende i forhold til projektet. Det betyder, at projektet på flere skoler 

har stået stille i en periode, og der er således ikke blevet gennemført lige så meget, som det 

var intentionen. Dette skyldes primært forhold på skolerne og er altså uafhængigt af konsu-

lenternes arbejde. 

2.3 Involverede parter 

Som tidligere nævnt har ikke alle skoler fra begyndelsen taget mod tilbuddet om at deltage i 

indsatsen. I praksis har der været benyttet flere forskellige metoder og strategier for at få 

gang i aktiviteter på skoler og uddannelser. Projektledelsen tog kontakt til skolernes ledelse, 

hvilket i nogle tilfælde har været nok til at få gang i projektet på disse skoler. 

Konsulenterne har via et årligt landsdækkende undervisningsseminar for lærere, der undervi-

ser i arbejdsmiljø, fået projektet ud til en række faglærere, der allerede arbejder med under-

visning i arbejdsmiljø og sikkerhed. Endvidere har konsulenterne, hvor det har været muligt, 

benyttet sig af deres egne netværk til at komme i gang på skolerne. 

Dette har på den ene side haft den fordel, at projektet er kommet i gang på uddannelsesfag 

og hold, hvor de måske ikke ville have gennemført disse aktiviteter. På den anden side bety-

der det også, at projektet kun er blevet forankret på færre uddannelsesfag/hold og ikke er 

blevet tilbudt eller introduceret for alle relevante fag på skolen. Dette er selvfølgelig ikke no-

get konsulenterne har kunnet gøre meget ved, men det rejser spørgsmålet, om der fra pro-

jektledelsens side kunne have været gjort mere for at skabe kontakt til skoleledelser og LUU 

for ad den vej at sikre at få en ledelsesbeslutning om at engagere sig mere aktivt i projektet. 

Da mappen med materialer i januar 2016 var færdigudviklet, tog konsulenterne igen kontakt 

til samtlige skoler. I anden omgang var det et generelt tilbud til alle faglærere, hvor de kunne 

tage stilling til, om de ville bruge undervisningsmaterialet. Konsulenten i øst vurderer, at an-

den omgang især slog igennem hos de faglærere, der gerne vil, men enten ikke har tiden el-

ler kompetencen til at inddrage arbejdsmiljø i undervisningen. Den gruppe faglærere, der har 

deltaget i første ”runde”, har for manges vedkommende været ret skarpe på arbejdsmiljøet 

og har dermed haft kompetencer til at indgå i en udviklingsindsats. 

Generelt har LUU ikke haft nogen rolle i Lærlingeindsatsen og har dermed heller ikke 

været katalysator for indsatsen. Kendskab til Lærlingeindsatsens indhold er meget lille 

blandt respondenterne fra LUU, selvom nogle af respondenterne giver udtryk for, at 

de løbende er blevet orienteret om indhold og processen i indsatsen. 

2.4 Indsatserne  

Det var i udgangspunktet intentionen, at indsatserne skulle planlægges med lokale aktører 

og tage udgangspunkt i de prioriteringer, der var lokalt. Der skulle afholdes et møde/work-

shop på hver skole, hvor de relevante parter skulle deltage og i samarbejde med konsulenten 

planlægge, hvilke aktiviteter der skulle finde sted på den enkelte skole. Denne tilgang betød, 

at konsulenterne i udgangspunktet ikke havde en fyldt værktøjskasse, som de kunne tilbyde 

skolerne.  

I realiteten er der blevet afholdt workshops på to skoler i Østdanmark. Her deltog en lang 

række aktører, herunder virksomheder og elever fra erhvervsskolerne. Workshoppen blev 



 

Side 10 af 44 EVALUERING AF ”LÆRLINGEPROJEKTET – ØGET SIKKERHED FOR ELEVER I BYGGE- OG 

ANLÆGSBRANCHEN” 

brugt til at fastlægge indsatsområder for projektet på skolerne. Herudover peger evaluerin-

gen på, at der er afholdt møder - men ikke workshops - på en del af de deltagende skoler, 

hvor det er blevet planlagt, hvilke aktiviteter der skulle sættes i gang i den pågældende 

skole. 

Der er siden udviklet en række praktiske redskaber i projektet, der kan benyttes til at inte-

grere arbejdsmiljø direkte i undervisningen. Disse er blevet udviklet i samarbejde med faglæ-

rere og ledere på skolerne. Det er eksempelvis et risikovurderingsskema, som elever/lærere 

bruger til at indtænke arbejdsmiljø i planlægning af opgaver og til at evaluere efterfølgende. 

Disse redskaber bliver vurderet meget positivt af de faglærere, der har benyttet sig af dem. 

Evalueringen tyder på, at det senere i forløbet, hvor de forskellige redskaber har været en 

del af tilbuddet, har været lettere for skolerne at sætte aktiviteter i gang.  

De interviewede faglærere og uddannelsesledere er i langt overvejende grad positive over 

for den indsats, konsulenterne har ydet på skolerne. Der nævnes, at både undervisningen af 

elever og faglærere, der har givet ny viden om undervisningsmaterialer og de redskaber, der 

er udviklet til at inddrage i undervisningen, har bidraget positivt til at udvikle undervisningen 

i arbejdsmiljø, særligt i en tid hvor mange faglærere oplever at være presset på deres forbe-

redelsestid. 

I evalueringen fremhæves det endvidere positivt af flere faglærere, at materialerne, der er 

udviklet i Lærlingeindsatsen, har kunnet bruges direkte i undervisningen uden megen forbe-

redelsestid. Dette skal blandt andet ses ift. arbejdstidsaftalen, der betyder, at lærerne i nogle 

tilfælde har mindre tid til at forberede sig til undervisningen. 

Interview med faglærere giver en indikation af, at indsatserne især giver mening på grund-

forløbene og på de uddannelser, hvor den formelle AM-uddannelse ikke er en del af hoved-

forløbet. En del af de interviewede faglærere påpeger, at det er vigtigt at indarbejde arbejds-

miljø så tidligt som muligt på grundforløbet således, at eleverne har en arbejdsmiljøviden, før 

de kommer ud i praktik.  

Arbejdsmiljø er en del af de målepinde, der indgår i bedømmelserne af eleverne på grundfor-

løbet. Reformen betyder, at formatet på grundforløbet har ændret sig. Umiddelbart tyder 

det på, at de aktiviteter og redskaber, konsulenterne i projektet har udviklet/tilbudt, passer 

fint til det nye grundforløb. 

De faglærere, der underviser i arbejdsmiljøuddannelsen på hovedforløbet, har en formel ar-

bejdsmiljøuddannelse. Det samme er ikke nødvendigvis sikkert for de, der underviser på 

grundforløbene – her har de forskellige skemaer og redskaber udviklet i projektet, gjort det 

lettere for faglærerne at inddrage arbejdsmiljø i undervisningen.  De faglærere, der har delta-

get i evalueringen og allerede har en arbejdsmiljøuddannelse og har undervist i arbejdsmiljø i 

en del år, vurderer, at projektet ikke som sådan giver ny viden, men de udviklede redskaber 

har bidraget til undervisningen gennem eksempelvis en systematisering. Disse har endvidere 

bidraget til projektet gennem deltagelse i udvikling af de forskellige materialer.  

2.5 Målopfyldelse 

Evalueringen har også haft til formål at anskueliggøre, om projektet har levet op til sine mål-

sætninger.  

Som det allerede er konstateret, har projektet ikke haft nogen videre kontakt med virksom-

heder (mestre og svende), og dermed har projektet ikke direkte opfyldt de målsætninger, 

der var for arbejdet med at øge sikkerheden for lærlinge på virksomhederne – indirekte kan 
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der være en forventning om, at lærlingene tager det, som de har lært på erhvervsskolen, 

med ud på virksomhederne.  

Endvidere kan der på baggrund af evalueringen ikke siges noget om, hvorvidt projektet har 

været med til at etablere en bedre kommunikation om sikkerhed mellem skole og praktikste-

derne. Mod slutningen af projektet er konsulenten i øst i gang med at udvikle en sikkerheds-

logbog, der skal følge lærlingene på både uddannelse og praktiksted, men det er for tidligt at 

sige noget om, hvordan dette vil virke i praksis.  

Evalueringen peger på, at langt de fleste af de faglærere, der har deltaget i projektet og har 

anvendt redskaberne, mener, at det har været med til at kvalificere deres undervisning. Det 

gælder især for de lærere, der selv vurderer, at de manglede kompetencer til at undervise i 

arbejdsmiljø. Derimod kan der ikke siges noget klart om, at sikkerhed er blevet bedre integre-

ret i branchens erhvervsuddannelser, og at sikkerhed er blevet mere udtalt i den almindelige 

faglige undervisning, og at faglærerne er sig det ansvar bevidst. Dels er målene her formule-

ret meget bredt, dels er målene formuleret ud fra en forestilling om, at faglærerne ikke har 

været deres ansvar bevidst tidligere. Evalueringen viser, at dette ikke nødvendigvis er realite-

ten. De interviewede faglærere har alle undervist i arbejdsmiljø før projektet, og de vurderer 

primært, at projektet har været med til at give nye redskaber til undervisningen. 

Det var også et mål, at lærlinge skulle få en dybere indsigt i en sikker adfærd på lige fod med 

en god håndværksmæssig kunnen og en forståelse af sammenhængen mellem de to elemen-

ter, samt at lærlinge i højere grad lærer at se faglige eller usikre arbejdssituationer, og at de 

kan sige fra. De lærlinge, der har været involveret i projektet, er ikke blevet spurgt i evalue-

ringen. En evaluering, der inddrog lærlinge, ville ikke umiddelbart kunne sige noget om, hvor-

vidt projektet har givet dem en indsigt, de ellers ikke ville have fået, da vi ikke har vidst noget 

om den viden, de havde før eller kunne sige noget om, hvilken viden de ellers ville have fået. 

Interview med faglærerne indikerer, at de ville være blevet undervist i sikkerhed og arbejds-

miljø, selvom skolen ikke havde deltaget i projektet. Men hvis projektet har været med til at 

kvalificere undervisningen og de nye redskaber, som det bliver vurderet af de interviewede, 

må det formodes at have en afsmittende effekt på de lærlinge, der er blevet undervist. Men 

det er ikke på baggrund af evalueringen muligt at sige noget sikkert om hvorvidt:  

 lærlingene har fået en dybere indsigt i en sikker adfærd på lige fod med en god hånd-

værksmæssig kunnen og en forståelse af sammenhængen mellem de to elementer 

 lærlingene i højere grad har lært at se faglige eller usikre arbejdssituationer, og at de 

kan sige fra. 
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3 ANBEFALINGER FRA EVALUERING TIL EN FORTSAT LÆRLINGE-
INDSATS 

Finde metoder til at få samarbejde med virksomhederne 

Lærlingeprojektet har som nævnt primært målrettet indsatserne mod erhvervsskolerne, 

mens det har været sværere at få gang i indsatsen på virksomhederne. Interview med faglæ-

rere og uddannelsesledere viser, at der er en oplevelse af, at det også er på virksomhederne, 

eleverne skal rustes til at arbejde sikkert. Meldingen fra faglærerne er, at mange lærlinge 

kommer tilbage fra praktikperioder med ”dårlige vaner”. Det vil sige, at nogle af de ting, ele-

vene har lært på deres grundforløb omkring arbejdsmiljø, er blevet aflært, og det er vurde-

ringen, at en indsats på virksomhederne vil give meget. Mod slutningen af projektet var kon-

sulenterne i gang med at udvikle redskaber omkring sikkerhed, der kan følge lærlingene 

både på skole- og praktikforløb. Endvidere var der en særlig lærlinge-APV under udvikling. 

Dette vurderes vigtigt for en bedre sikkerhedsadfærd, der skal virke på lang sigt. 

Udbrede materialer som APV, AMR og risikovurderingsskemaer til er-
hvervsuddannelserne 

Evalueringen viser, at faglærere og uddannelsesledere har været glade for de materialer, der 

er udviklet i Lærlingeindsatsen. De er nemme at bruge og giver gode muligheder for at indar-

bejde sikkerhed i det praktiske arbejde samt samtænke teori og praksis uden, at det behøver 

at kræve meget forberedelsestid. Det vurderer både faglærere med og uden formelle kom-

petencer til at undervise i arbejdsmiljø. Det kan derfor anbefales at udbrede kendskabet og 

tilgængeligheden af de forskellige typer materialer. Evalueringen viser, at faglærerne finder 

materialet nemt at anvende, og det kan sagtens anvendes uden en længere introduktion fra 

en konsulent.  

Målrette nogle indsatser mod faglærere uden særlige kompetencer i un-
dervisning i arbejdsmiljø 

De faglærere, der har deltaget i evalueringen, har vidt forskellige forudsætninger for at un-

dervise i arbejdsmiljø og sikkerhed, og det tyder på, det har betydning for deres udbytte af 

projektet. De lærere, der er uddannede og kan undervise på AM-uddannelse på hovedforlø-

bene, beskriver i evalueringen, at de ikke har fået ny viden ved at deltage i projektet, men 

har eksempelvis fået nogle nye redskaber, som de kan benytte i undervisningen.  

I andre tilfælde har faglærerne ikke haft nogle formelle kompetencer til at undervise i ar-

bejdsmiljø. De formulerer specifikt, at de ikke føler, de har andre kompetencer til at under-

vise i arbejdsmiljø end deres uddannelse og erfaring fra praksis. For disse har det at deltage i 

projektet, dels gennem et oplæg fra konsulenten, dels gennem redskaber de kan benytte i 

undervisningen, gjort, at de leverer en langt mere kvalificeret undervisning end tidligere, ef-

ter deres egen vurdering. De understreger blandt andet, at materialet er let tilgængeligt, 

hvilket gør det let at bruge i undervisningen.  

I en fremtidig indsats af lignende karakter kan der tænkes i at fokusere på de faglærere, der 

ikke har en reel kompetence til at undervise i arbejdsmiljø. Det må formodes, at der her kan 

hentes den største gevinst i forhold til at give lærlingene en bedre undervisning, og forhå-

bentlig vil dette smitte af på sigt. 
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4 FAKTORER, DER HAR HAFT INDFLYDELSE PÅ PROJEKTETS LIV PÅ 
SKOLERNE 

Projektet er kommet ud på erhvervsskolerne i en periode med store forandringer i form af 

reform og sparekrav, der har haft betydning for projektet. Også den indsats, der allerede har 

været i gang omkring arbejdsmiljø på skolerne, ser ud til at have haft en betydning, og det 

samme har konsulenternes tilgange til samarbejdet med skolerne.  

4.1 Reform og sparekrav 

Den nye reform af erhvervsuddannelserne trådte i kraft med optaget i august 2015, det vil 

sige, mens Lærlingeindsatsen stadig har været i gang. Reformen har blandt andet betydet en 

større omstrukturering af grundforløbene på erhvervsuddannelserne.  

Reformen har endvidere betydet, at optaget af elever fordeler sig forskelligt over året ift. tid-

ligere, hvor der er kommet færre elever, og samtidig er skolerne ramt af økonomiske krav 

om at spare penge. Dette har betydet, at mange erhvervsskoler har været nødt til at fyre 

medarbejdere, herunder faglærere. På flere af de skoler/uddannelser, der har deltaget i eva-

lueringen, har det betydet, at den medarbejder, indsatsen var forankret hos, har forladt sin 

stilling i projektets periode. Det har dels betydet, at viden om indsatsen er gået tabt, og der 

har været en periode, hvor projektet ikke har været forankret hos nogen. Det har betydet, at 

der på nogle uddannelser har været meget lidt personale, og der har ikke været tid og over-

skud til at deltage i projekter. Her beskriver man, at der kun lige er tid til, ”det man skal”. Det 

kunne eksempelvis have været en idé, hvis indsatsten i projektet havde haft en mulighed for 

at tilbyde en tilpasset eller mere fleksibel indsats. 

Reformen har ligeledes betydet en omlægning af undervisningen i arbejdsmiljø på grundfor-

løbene. Der skal undervises i arbejdsmiljø på de nye grundforløb (GF), hvor arbejdsmiljø skal 

være en integreret del af undervisningen i de øvrige faglige elementer. Faglærerne beskriver, 

at de to nye adskilte grundforløb 1+2 giver nogle udfordringer i forhold til undervisning i ar-

bejdsmiljø. En af udfordringerne er, at GF1-eleverne selvfølgelig skal have en viden om sikker-

hed osv., men samtidig må GF1-eleverne ikke have en faglig fordel frem for de øvrige, når de 

starter på GF2. Ved afslutningen af GF2 laver alle elever et projekt, hvor arbejdsmiljø indgår i 

den samlede bedømmelse af projektet. 

4.2 Andre AM-indsatser på skolerne/erhvervsuddannelserne 

Evalueringen har også beskæftiget sig med, hvordan Lærlingeindsatsen har spillet sammen 

med skolernes øvrige arbejde med arbejdsmiljø. Generelt set har skolerne allerede haft fokus 

på arbejdsmiljø, før projektet blev sat i gang - arbejdsmiljø er en del af undervisningen på 

både grundforløb og på hovedforløb. Men evalueringen viser, at der er store forskelle på, 

hvordan skoler og uddannelser arbejder med arbejdsmiljø, og hvilke forudsætninger faglæ-

rerne har for at undervise i arbejdsmiljø, samt hvor mange ressourcer der er til rådighed.  

På nogle hovedforløb (HF) modtager lærlingene inden for bygge- og anlægsuddannelserne 

typisk en uges arbejdsmiljøundervisning, AM-uddannelsen. Her har projektet og dets redska-

ber virket som et supplement til denne undervisning eksempelvis ved at inddrage arbejds-

miljø i værkstedsundervisningen på nye måder. 

Det er umiddelbart lidt mere kompliceret at sige noget generelt om undervisningen i arbejds-

miljø på GF1 og GF2. Interviewene tyder på, at det gribes forskelligt an. Der skal undervises i 
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arbejdsmiljø, men der er stor forskel på, hvordan det gøres. Og her har der klart været et 

rum for projektet og redskaberne ifølge de interviewede faglærere.  

Lærernes forudsætninger for at undervise i arbejdsmiljø  

Alle interviewede er enige om, at undervisning i arbejdsmiljø er vigtigt og noget, der skal pri-

oriteres. Men evalueringen viser samtidig, at der er stor forskel på, hvordan arbejdsmiljø pri-

oriteres på de forskellige skoler. På en af de involverede skoler har samtlige faglærere AM-

uddannelsen. Det er kommet i stand, fordi AMR på skolen, der også er faglærer, har presset 

på for at få arbejdsmiljø og sikkerhed på dagsordenen - både for de ansatte og eleverne.  

På en anden skole er det kun de undervisere, der underviser lærlinge på HF i den obligatori-

ske AM-uddannelse, der har en reel uddannelse i arbejdsmiljø. Her forklarer lærerne, at de på 

den ene side fra ledelsens side har fået at vide, at de skal prioritere undervisning i arbejds-

miljø, men på den anden side er der ikke afsat tid til særskilt at opkvalificere sig inden for ar-

bejdsmiljø. 

4.3 Konsulenternes tilgang til projektet 

Der har været stor forskel på, hvordan konsulenterne har grebet opgaven an i hhv. Østdan-

mark og Vestdanmark. 

Konsulenten i øst har arbejdet ud fra, at projektet skulle forankres ledelsesmæssigt, at der 

skulle være en strategi for arbejdet, og at skolerne skulle være med til at formulere, hvad de 

ville med projektet. Konsulenten har her stillet krav om, at skolerne skulle stille ressourcer til 

rådighed i et stykke udviklingsarbejde - hvilket også var intentionen i projektbeskrivelsen. 

Ikke alle skoler i Østdanmark har deltaget i projektet fra starten, og det vurderes af konsu-

lenten her, at det bunder i manglende ressourcer. Konsulenten i øst har i samarbejde med 

blandt andet erhvervsskolerne udviklet en række værktøjer, der siden er blevet brugt af fag-

lærere i både øst og vest. Det er konsulentens vurdering, at det var en positiv beslutning at 

lægge op til et udviklingssamarbejde med skolerne (og virksomhederne) om indsatsens ind-

hold, metode mv. Eksempelvis ville de materialer, der er udviklet, have set meget anderledes 

ud og formentlig indeholde meget mere tekst, såfremt konsulenten selv skulle lave dem 

uden skolernes deltagelse. Metoden har gjort, at der er blevet skabt et ejerskab til materia-

lerne hos skolerne (også de, der ikke har medvirket i udviklingen). 

I Vestdanmark har det også været målet at forankre projektet ledelsesmæssigt. Konsulenten 

har i højere grad end konsulenten i Østdanmark prioriteret direkte undervisning af elever og 

faglærere og haft mindre fokus på udviklingsarbejde. Samtlige skoler i vest har deltaget i ind-

satsen i større eller mindre grad. Det vurderes, at skolerne i vest i højere grad har fået tilbudt 

en ressource frem for hjælp til et udviklingsarbejde, hvor de selv skulle bidrage med ressour-

cer. Det er også vurderingen, at det er en af hovedårsagerne til, at flere erhvervsskoler i vest 

har deltaget i projektet fra udgangspunktet, særligt set i lyset af forandringer som reform og 

besparelser (se afsnit 4,1). 
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5 DELTAGELSE I PROJEKTET – INFORMATION OG BESLUTNING 
I de næste afsnit ses der nærmere på, hvordan konsulenterne har arbejdet sammen med sko-

lerne for at få dem til at deltage aktivt, samt hvorfor nogle skoler har valgt at deltage i pro-

jektet, mens andre ikke har deltaget aktivt. Afsnittet beskæftiger sig også med de forskellige 

personer, der har været med til at få projektet i gang på skolerne – ud over ledelsen. 

5.1 Ledelse på skoler/uddannelse 

Direktører på alle erhvervsskoler har modtaget en skriftlig invitation vedr. deltagelse i Lærlin-

geindsatsen. Det er meget forskelligt, hvilket ledelsesniveau der har været involveret i be-

slutningen om at deltage i projektet. Evalueringen peger blandt andet på, at det primært er 

uddannelsesledere på bygge og anlæg, der har været involveret, men grundet tidligere 

nævnte problemer med at gennemføre interview med beslutningstagere er det svært at sige 

noget generelt herom. 

Skoler der har deltaget aktivt i projektet 

Der er foretaget interview med direktører/beslutningstagere fra tre skoler, som har deltaget 

i projektet.  

På en skole er det uddannelseslederen for træafdelingen, der har truffet beslutningen om at 

deltage. Her beskriver uddannelseslederen, at det har været en positiv oplevelse at deltage. 

Skolen får mange tilbud om at deltage i projekter, og Lærlingeindsatsen passede ind i det, de 

i forvejen var i gang med.  

På en anden skole har en uddannelsesleder og AMR afholdt møde med konsulenten og har 

herefter besluttet sig for at deltage samt, hvilke indsatser de gerne ville sætte i gang. 

På den tredje skole, der har deltaget i evalueringen, var det direktøren, der tog beslutningen 

om at deltage. Her var holdningen fra direktøren, at der skal være styr på arbejdsmiljøet, og 

der har været en irritation over, at bygge og anlæg har fået nogle hak i tuden for ikke at have 

styr på arbejdsmiljøet. Det kan eksempelvis være svært at forklare over for skolens besty-

relse.  

Evalueringen tyder på, at de skoler, der har deltaget, allerede havde den holdning, at arbejds-

miljø er vigtigt, og at undervisning i arbejdsmiljø i forvejen er noget, man går op i.  

Skoler der ikke har deltaget aktivt i projektet 

Der var ved evalueringens start to skoler i Østdanmark, der aktivt havde sagt nej tak til at del-

tage i projektet. Det har været vanskeligt at opnå yderligere viden om, hvorfor nogle skoler 

har valgt ikke at deltage aktivt i projektet. Dels har det været svært at få beslutningstagerne 

på disse skoler til at deltage i evalueringen, dels er der skoler, hvor den, der har truffet be-

slutningen, ikke længere er ansat. Det er konsulenternes vurdering, at de skoler, der ikke har 

deltaget aktivt, har taget denne beslutning ud fra en ressourcevurdering. Projektet har til-

budt skolerne et udviklingssamarbejde, hvor skolerne selv har skullet bidrage med faglærer-

timer, og grundet eksempelvis reformen og den nye arbejdstidsaftale har der i nogle tilfælde 

ikke været mulighed for at stille disse ressourcer til rådighed. Dette stemmer godt overens 

med de øvrige informationer, vi har fået i evalueringen, der viser, at der dels har været afske-

digelser på mange afdelinger og dermed færre lærere til at løfte opgaven, dels er der mindre 
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forberedelsestid for mange lærere. Der er dog eksempler på, at afdelinger/uddannelser har 

deltaget til trods for disse omstændigheder, og her beskrives eksempelvis de redskaber, der 

er udviklet i projektet, netop som en hjælp til at få integreret arbejdsmiljø i undervisningen, 

hvilket er obligatorisk. 

I det enkelte interview, der er gennemført med en direktør, der ikke har deltaget aktivt, kom-

mer det frem, at den uddannelsesleder, der traf beslutningen, er gået på pension. Den på-

gældende direktør ved ikke, hvorfor de ikke har deltaget, da projektet som beskrevet af eva-

luator passer meget fint til de målsætninger, de har for arbejdet med arbejdsmiljø. De vil me-

get gerne deltage, hvis der er en fortsat indsats (information videregivet til konsulenterne, 

der har taget kontakt til direktøren efterfølgende). Den anden ikke deltagende skole er også 

mod afslutningen af evalueringen kommet med i projektet.  

På en skole, der deltager i evalueringen, og som har deltaget i begrænset omfang, beskriver 

den interviewede uddannelsesleder, at man ikke rigtigt er kommet i gang med aktiviteter, 

selvom der er truffet beslutning om at deltage. Dette skyldes på den ene side travlhed og an-

dre prioriteringer fra skolens side og på den anden side, at konsulenten i en periode har væ-

ret sygemeldt og siden har hverken skole eller konsulent fået fulgt op. 

5.2 Faglærere 

Evalueringen viser, at faglærerne i mange tilfælde har været den væsentligste kilde til at få 

projektaktiviteter i gang på skoler og uddannelser.  

Der er en del af de faglærere, der underviser på den obligatoriske AM-uddannelse på er-

hvervsuddannelserne, der i interview nævner, at de er blevet bekendt med projektet og de 

redskaber, der er udviklet via deres årlige ”undervisningsseminar” for lærere, der underviser 

i arbejdsmiljø. Her har konsulenterne præsenteret Lærlingeindsatsen. Dette har helt klart 

haft betydning for projektets udbredelse på skolerne. De interviewede fortæller, at de efter 

seminaret eksempelvis har taget kontakt til konsulenten i deres område og har fået projek-

tet ind på deres uddannelse den vej. Dette har den fordel, at der er kommet gang i aktiviteter 

på skolen tidligt i forløbet. Det betyder dog også, at projektet ikke nødvendigvis er blevet 

spredt til andre uddannelser eller lokaliteter på erhvervsskolerne, men er forblevet hos den 

pågældende faglærer.  

Generelt set tyder evalueringen på, at der er en del af de involverede faglærere, der enten 

allerede før projektet har stået for AM-uddannelsen og/eller selv har en personlig interesse i 

arbejdsmiljø, eksempelvis fordi de selv har været ude for en arbejdsulykke eller haft en ar-

bejdsskade. Disse lærere fortæller i interviewene, at de ikke nødvendigvis har opnået ny vi-

den ved at være i kontakt med projektet, og at de formentlig kunne have gennemført den 

samme indsats uden projektet. Flere af dem nævner dog, at projektet har givet dem inspira-

tion til at udvikle deres undervisning, blandt andet ved at bruge de redskaber, der er udviklet 

i projektet, inklusive sikkerhedsplayeren. Denne gruppe af faglære har endvidere deltaget i 

udviklingen af projektets materialer.  

Der er en anden gruppe af faglærere, der også underviser i arbejdsmiljø, typisk på grundfor-

løb, som ikke har nogle kvalifikationer til at undervise i arbejdsmiljø (sådan beskriver de det 

selv). Det er svært at sige, hvor mange lærere i denne kategori, der har været i berøring med 

projektet, men det er tydeligt fra evalueringen, at disse har fået et rigtigt stort udbytte af 

projektet. Disse lærere beskriver, at eksempelvis risikovurderingsskema og lærlinge AMR-

modellen har givet dem noget mere specifikt at tage udgangspunkt i, i deres undervisning og 

at det giver en større sikkerhed, end de havde tidligere. Dette er sket med en forholdsvis 
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kort introduktion fra konsulenten på et møde mellem konsulent, en uddannelsesleder og en 

række faglærere. 

Konsulenterne har via undervisningsseminarerne haft en lettere vej ind til de faglærere, der 

allerede arbejder med arbejdsmiljø, og hvor de har kunnet virke som en katalysator for at få 

projektet i gang på skolerne, har det klart været en fordel. Der er dog vigtigt at tage højde 

for, at der er faglærere, der ikke har adgang til den viden og information og som formentlig i 

meget højere grad vil have gavn af en indsats som Lærlingeindsatsen, og en eventuel fortsat 

indsat kunne med fordel målrette aktiviteter mod de faglærere, der har mindst viden om AM 

og sikkerhed. Selvom det formentlig er mere kompliceret at få kontakt til denne gruppe, må 

det formodes, at gevinsten ved at løfte denne gruppe af lærere vil have en større effekt på 

undervisningen og – forhåbentlig – lærlingene.  

5.3 Skolernes arbejdsmiljøansvarlige 

Det har ikke været en særskilt del af evalueringen at interviewe skolernes arbejdsmiljøan-

svarlige, men evalueringen viser, at projektet i flere tilfælde har været forankret hos eksem-

pelvis en AMR. Selvom AMR er ansvarlig for medarbejderenes sikkerhed og arbejdsmiljø og 

ikke eleverne, har AMR et godt overblik over skolens samlede prioriteringer på området og 

sikrer på den måde, at indsatsen spiller sammen med andet arbejde, der kan være med til at 

sikre større sikkerhed for lærlinge, selvom AMR ikke er ansvarlig for lærlingenes sikkerhed på 

skolerne. Eksempelvis har AMR på en skole benyttet afdelingsmøder til at fortælle om pro-

jektet og nogle af de redskaber, der er udviklet. Her er det planen, at AMR sætter sig ind i, 

hvordan sikkerhedsplayeren kan bruges i undervisningen, sammen med konsulenten, og her-

efter udbreder det til de øvrige faglærere. Det er altså her også tydeligt, hvor indsatsen er 

forankret. 

5.4 Involvering af det Lokale Uddannelses Udvalg 

Det Lokale Uddannelses Udvalg var tiltænkt at spille en rolle i Lærlingeindsatsen. I realiteten 

har LUU i de fleste tilfælde spillet en begrænset eller ingen rolle i forhold til skolernes delta-

gelse i projektet. Det kan der være forskellige årsager til. For det første har en del LUU-med-

lemmer først meget sent inde i projektet modtaget information om projektet fra 3F. Dette 

kan have haft en betydning. For det andet beskriver et af de interviewede LUU-medlemmer, 

at deres LUU ikke normalt involverer sig i projekter af denne størrelsesorden (projektet har 

været for småt). Der er et eksempel på, at ledelsen fra en skole ikke reagerede på henvendel-

sen vedr. deltagelse, og hvor konsulenten via eget netværk fik kontakt til formanden for sko-

lens LUU og ad den vej fik kontakt til en uddannelsesleder fra bygge og anlæg. Herefter blev 

der afholdt et fælles møde og arrangeret en workshop med faglærerne. Her har beslutnings-

kompetencen om deltagelse altså ikke ligget centralt, men decentralt.  

LUU-medlemmer (to medarbejderrepræsentanter og en arbejdsgiverre-
præsentant) der har deltaget i indsatsen 

De to medarbejderrepræsentanter havde ikke kendskab til Lærlingeindsatsen og 

kunne derfor ikke udtale sig om skolens formål med deltagelse eller om forløbet af 

indsatsen. De to medarbejderrepræsentanter fortæller, at LUU kun bliver informeret 

om ændringer i de obligatoriske undervisningsplaner, men ikke om andre tiltag på sko-

len.  

Arbejdsgiverrepræsentanten havde kendskab til indsatsen og var blevet orienteret om 

indsatsen af skolens uddannelsesleder, som sidder i LUU. Arbejdsgiverrepræsentanten 
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sidder ligeledes i skolens bestyrelse og havde svært ved at huske, om han var blevet 

orienteret via bestyrelsen eller LUU. Arbejdsgiverrepræsentanten var blevet præsen-

teret for enkelte delprojekter i indsatsen. Respondenten vurderer, at årsagen til, at 

skolen ønskede at deltage i indsatsen, var for at undgå ulykker. Generelt oplever re-

spondenten, at samarbejdet mellem skolen og LUU er rigtig godt, og at skolen er god 

til at informere og spørge ind til, hvad LUU’s medlemmer mener om nye tiltag.  

Alle tre respondenter gav udtryk for, at det ville være formålstjenligt, at LUU blev 

mere involveret i arbejdsmiljøundervisningen, da det ligger dem meget på sinde at bi-

drage til 'at knække ulykkeskurven', og fordi de vurderer, at 'jo flere der bakker op, 

des nemmere går det'. 

Svar fra de tre LUU-medlemmer (en medarbejderrepræsentant og to arbejdsgiverrepræ-

sentanter) på erhvervsskoler i Østdanmark, der har valgt at deltage i indsatsen. 

To af de tre medlemmer (en medarbejder- og en arbejdsgiverrepræsentant) havde et 

godt kendskab til indsatsen, mens den sidste arbejdsgiverrepræsentant ikke kunne ad-

skille de indsatser, der har været i gang på skolen. På de to skoler, hvor LUU-medlem-

merne kendte til indsatsen, blev LUU løbende orienteret om status for indsatsen, men 

var ikke direkte involveret i indsatsen. De havde en oplevelse af, at indsatsen 'kørte 

som den skulle', og at LUU ville blive involveret mere fremover.  

Alle tre respondenter vurderer, at der er et godt samarbejde mellem skolerne og LUU 

og ser det som en stor fordel, hvis LUU blev mere involveret i Lærlingeindsatsen. 

Der er kun én af respondenterne, der kender Lærlingeindsatsen så godt, at han kan 

komme med forslag til forbedringer til lignende indsatser. Han fortæller:  

”I starten var det fluffy, og det var svært at finde ud af, hvad det gik ud på. Det var 

meget bredt, og det var svært at gennemskue, hvordan man skulle gribe det an. Det 

skulle have været meget mere konkret. Man skal tage små enkle ting og have fokus 

på det i stedet for en stor bred kampagne. Man skal kunne mærke forskellen, en 

'aha'-oplevelse. Det vil slå igennem i statistikkerne. De unge mennesker skal kunne 

relatere det til noget specifikt.” 

LUU-medlemmer (en medarbejderrepræsentant og en arbejdsgiverrepræ-
sentant) på erhvervsskoler, der har valgt ikke at deltage i indsatsen 

Arbejdsgiverrepræsentanten var ikke blevet præsenteret for indsatsen og havde heller 

ikke været i dialog med skolen om Lærlingeindsatsen. Dette opleves ikke som et pro-

blem af respondenten, da han mener, at samarbejdet mellem LUU og skolen er funde-

ret på at skaffe lærepladser. 

Medarbejderrepræsentanten var først blevet præsenteret for indsatsen af sin organi-

sation og derefter af BAR-konsulenten. Vedkommende oplever, at indsatsen var for 

generel, og at konsulenten ikke kunne trænge igennem. Skolen og LUU var i dialog om 

indsatsen og ville gerne have indsatsen så jordnær som muligt. De ville gerne, at man 

udvalgte enkelte punkter og gik i dybden med det, så det blev så elevnært som muligt, og 

at eleverne skulle kunne 'mærke det med det samme'. Dette vurderer respondenten 

ikke har været tilfældet, men oplevede i stedet, at indsatsen var 'skolenær' fremfor 'læ-

repladsnær'. Skolen og LUU mener, ifølge respondenten, at en indsats om arbejdsmiljø 

bør målrettes eleverne og bæres af eleverne. Derudover vurderer respondenten, at 
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hvis de ansvarlige for indsatsen havde henvendt sig til LUU direkte, så havde det sik-

kert 'givet frugt'. Respondenten vurderer, at der generelt er et godt samarbejde om 

undervisningen på skolen.  

5.5 Opsamling 

Der har i praksis været benyttet flere forskellige metoder og strategier for at få gang i aktivi-

teter på skoler og uddannelser. Fra projektledelsen har der været taget kontakt til skolernes 

ledelser, hvilket i nogle tilfælde har været nok til at få gang i projektet på disse skoler. Konsu-

lenterne har via undervisningsseminarer fået projektet ud til en række faglærere, der alle-

rede arbejder med undervisning i arbejdsmiljø og sikkerhed. Endvidere har konsulenterne, 

hvor det har været muligt, benyttet sig af deres egne netværk til at komme i gang på sko-

lerne.  

Dette har på den ene side haft den fordel, at projektet er kommet i gang på uddannelser, 

hvor de måske ikke ville have haft aktiviteter ellers, men på den anden side betyder det også, 

at projektet kun er blevet lokalt forankret på enkelte hold/uddannelser og ikke er blevet et 

tilbud for alle relevante dele af skolen og uddannelser. Dette er selvfølgelig ikke noget, kon-

sulenterne har kunnet gøre meget ved, men det rejser spørgsmålet, om der fra projektledel-

sens side kunne have været gjort mere for at skabe kontakt til skoleledelser og LUU for ad 

den vej at få projektet i gang fra centralt hold. Eksempelvis kunne der have været taget kon-

takt igen senere i projektperioden, da flere redskaber var udviklet og aktiv deltagelse kunne 

have været mindre ressourcekrævende. 

I praksis har virkeligheden på erhvervsuddannelserne i projektperioden formentlig også haft 

en indflydelse på, at det ikke har været muligt at komme ind fra centralt hold mange steder. 

Som tidligere nævnt har der været en del ledelsesskift, som kan have haft en betydning. Eva-

lueringen peger blandt andet på, at AMR kunne have været en anden mulig indgang for pro-

jektet, idet AMR har både viden om arbejdsmiljø og har adgang til både ledelse og medarbej-

dere på arbejdspladsen. 

Generelt har LUU ikke haft nogen rolle i Lærlingeindsatsen og har dermed heller ikke 

været katalysator for indsatsen. Kendskab til Lærlingeindsatsens indhold er meget lille 

blandt respondenterne, selvom nogle af respondenterne giver udtryk for, at de lø-

bende er blevet orienteret om indhold og processen i indsatsen. 

Det ene af de interviewede LUU-medlemmer, der kendte Lærlingeindsatsen, havde en 

oplevelse af, at indsatsen var for bred og ikke konkret og målrettet nok, hvilket mulig-

vis kan være én af forklaringerne på, at de øvrige interviewede LUU-medlemmer kun 

havde begrænset kendskab til indsatsen.  

En anden forklaring på, hvorfor LUU ikke har haft nogen rolle i Lærlingeindsatsen, kan 

være manglende rolleafklaringer på de enkelte skoler om, hvad LUU skal præsenteres 

for, høres om og involveres i.  
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6 INDSATSERNE  

De to konsulenter har tilrettelagt og gennemført en række forskellige indsatser og aktivite-

ter på skoler og uddannelser. Denne del af evalueringen bygger dels på interview med faglæ-

rere, dels på en workshop med projektets to konsulenter.  

6.1 Planlægning af indsatserne 

Det var den oprindelige plan, at konsulenterne i samarbejde med erhvervsskoler og LUU 

skulle tilrettelægge indsatserne på den enkelte skole lokalt. Som tidligere nævnt har LUU 

spillet en meget lille, hvis nogen, rolle i projektet.  

I to tilfælde i øst har der været afholdt workshops, hvor skole, virksomheder, LUU og elever 

sammen har arbejdet med, hvad der skulle være prioriteten her. Dette har ikke fundet sted 

andre steder grundet manglende interesse fra erhvervsskolerne, er konsulenternes vurde-

ring. I de øvrige tilfælde har konsulenterne sammen med den enkelte skole og uden at af-

holde en workshop besluttet, hvad der skulle tages fat i samt hvordan med udgangspunkt i 

projektbeskrivelsen. 

6.2 Indsatser i undervisningen 

Konsulenterne har tilrettelagt og gennemført indsatser og aktiviteter, der direkte og indi-

rekte har haft til formål at integrere arbejdsmiljø i undervisningen af eleverne. Eksempelvis 

har konsulenterne: 

 udviklet værktøjer, eksempelvis risikovurderingsskema og skole-APV-model, der bru-

ges i undervisningen af en række faglærere 

 forestået undervisning af elever, eksempelvis oplæg om arbejdsmiljø og brug af sik-

kerhedsplayer. 

Værktøjer til brug i undervisningen 

Konsulenterne har undervejs i projektet udviklet en række værktøjer, der kan bruges af sko-

lerne, og der er ved evalueringens afslutning stadig flere værktøjer under udvikling herunder 

værktøjer, der kan bruges af virksomheder, der har lærlinge ansat. Værktøjerne har det til-

fælles, at de bliver udviklet i samarbejde med de faggrupper, der er i målgruppen. Det er pri-

mært konsulenten i øst, der har deltaget i udviklingen af værktøjerne, men værktøjerne er 

benyttet af skoler i både øst og vest. 

De fem værktøjer er: 

 Arbejdspladsvurdering 

 Lærlinges arbejdsmiljørepræsentanter 

 Risikovurderingsskema 

 Ugentlig arbejdsmiljødrøftelse 

 Sikkerhedsrundering 

Et eller flere af værktøjerne er blevet benyttet af langt de fleste lærere, der har deltaget i 

evalueringen, og de vurderes som værende anvendelige og gode.  

Evalueringen viser, at en del af lærerne i praksis har anvendt flere værktøjer samtidig, eksem-

pelvis valg af AM-repræsentanter, APV og sikkerhedsrundering som en del af det samme for-

løb. Evalueringen viser, at faglærerne især har anvendt risikovurderingsskemaet og valg af 

AM-repræsentanter i undervisningen. I det næste behandles disse to værktøjer mere indgå-

ende. 
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Valg af AM-repræsentant (AMR) 
Ideen er, at man på et hold hver uge vælger to elever fra klassen, der får rollen som AMR, og 
at alle skal prøve at være AMR i forløbet. De to elever får et skema udleveret. Dette skema 
udfyldes løbende hver dag, mens undervisningen foregår. Der er følgende faste temaer i ske-
maet: 

 Personlige værnemidler 

 Rod og uorden 

 Støv 

 Støj 

 Psykisk arbejdsmiljø 

 Brug af maskiner og værktøj 

 Andet 

Det er så tanken, at hele holdet dagligt skal drøfte AMR’s vurderinger.  

Konkret beskriver de faglærere, der har benyttet sig af modellen i undervisningen, at de ty-

pisk har valgt to repræsentanter for en uge ad gangen, og at det har fungeret godt. Det er 

dog ikke i alle tilfælde, man er nået i mål med det. Typisk har det været de mest motiverede, 

der har meldt sig de første uger, og mod slutningen er der ofte de tilbage, der ikke er motive-

rede eller som eksempelvis føler, at det er en udfordring at udfylde skemaer osv. De beskri-

ver dog, at fordelen ved, at der er to AMR på en gang, er, at de elever, som er mindre moti-

verede eller som på anden måde finder det udfordrende, kan støtte sig til en anden elev. Det 

kræver altså, at lærerne har et vist kendskab til eleverne for at få fordelt eleverne optimalt, 

og det er selvsagt ikke tilfældet i begyndelsen af eksempelvis et grundforløb. 

AMR har i perioden til opgave at udfylde skemaet og holde øje med sikkerhed og arbejds-

miljø. På nogle skoler er de to AMR blevet udstyret med badges, som lærerne kalder ’sherif-

stjerner’. Formålet er, at de er let genkendelige for de øvrige elever samt at vise de elever, 

der er AMR, at det er en særlig rolle at have.  

At være AMR for holdet indebærer i praksis for eksempel at påpege, hvis klassekammerater 

ikke opfører sig sikkerhedsmæssigt forsvarligt, har glemt sikkerhedssko mm. Faglærerne for-

tæller også, at der sættes fokus på oprydning, og flere faglærere fortæller endvidere, at ind-

satsen har medført, at man får talt om tonen på holdet (det psykiske arbejdsmiljø) og eksem-

pelvis, hvad mobning på en arbejdsplads egentlig er. 

De faglærere, der har deltaget i evalueringen, har typisk ikke samlet op med holdet dagligt. 

De beskriver, at de har gjort det i løbet af ugen, hvis der er opstået en situation, der kræver 

det, eksempelvis hvis der er blevet rodet på værkstedet, og ellers har de samlet op den sid-

ste dag i ugen kollektivt.  

Formålet har været at indarbejde arbejdsmiljø i undervisningen, så eleverne lærer, at de også 

har et ansvar for et godt arbejdsmiljø samtidig med, at de introduceres om AMR-ordningen, 

og der sættes fokus på, at det også er vigtigt med et godt arbejdsmiljø i den praktiske under-

visning på erhvervsskolerne. 

Faglærerne beskriver i evalueringen, at denne måde at arbejde på får eleverne til selv at re-

flektere over, hvad et godt arbejdsmiljø er. Det vurderes positivt, at det er et redskab, der 

kan anvendes direkte i værkstedsundervisningen. Samtidig er det en måde at holde fokus på 

arbejdsmiljø i hverdagen – og vedblive med at gøre det.  
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Risikovurderingsskema 

Risikovurderingsskemaet er udviklet i samarbejde med Syddansk Erhvervsskole. Herefter er 

skemaet blevet udbredt til andre erhvervsskoler og faglærere i både øst og vest, der har an-

vendt det i deres undervisning. Formålet med skemaet er, at eleverne skal indtænke sikker-

hed i planlægning af deres konkrete arbejdsopgaver i værkstedet. De skal spørge sig selv, 

hvilke risici der er ved en given opgave, samt hvordan de kan undgå at komme til skade. Ske-

maet indeholder informationer om de alvorligste arbejdsulykker inden for bygge og anlæg 

samt et afkrydsningsskema, hvor eleverne skal tage stilling til, hvilke arbejdsmiljøforhold de 

skal tage højde for, eksempelvis tunge løft og værktøjer. I korte træk skal eleverne plan-

lægge en konkret arbejdsopgave, før de går i gang, og altså tænke igennem, hvilke arbejds-

miljømæssige udfordringer de skal tage højde for undervejs. Skemaet benyttes undervejs i 

opgaven, og efterfølgende skal eleverne evaluere arbejdet. Ifølge lærerne gør det, at ele-

verne får teoretisk viden om sikkerhed, som de skal omsætte til praksis og anvende i deres 

konkrete arbejde i værkstedet. 

Risikovurderingsskemaet har været brugt på en lang række skoler og i undervisningen af 

klasser både på grundforløb 1 og 2 samt på hovedforløb. Faglærerne har generelt bedt ele-

verne selv udfylde skemaerne, eksempelvis efter et oplæg om selve opgaven og/eller ar-

bejdsmiljø. Efterfølgende har lærerne som oftest gennemgået skemaet med eleverne. 

Vurderingen fra de interviewede faglærere er, at risikovurderingsskemaet er et rigtig godt 

værktøj at bruge i undervisningen og en god metode til at integrere arbejdet med arbejds-

miljø i de praktiske opgaver, eleverne skal udføre i værkstedet. Der rejses dog enkelte steder 

den kritik, at elever, der har udfordringer i forhold til skriftlighed, har sværere ved at benytte 

redskaberne. Dels er der meget tekst i skemaet, dels skal eleverne selv skrifteligt formulere, 

hvad de vil gøre for at undgå ulykker m.m. i skemaet. Det kan være en udfordring for nogen.  

Oplæg og undervisning af lærere og elever i sikkerhedsplayer m.m.  

Særligt konsulenten i vest har forestået undervisning af elever og faglærere på erhvervssko-

lerne. Her er der blandt andet blevet undervist i brug af Byggeriets sikkerhedsplayer, BAR 

Bygge & Anlægs app samt andre redskaber/materialer fra BAR Bygge & Anlægs hjemmeside.  

I nogle tilfælde har konsulenten undervist hele klasser, hvor eleverne har fået den opgave at 

inddrage arbejdsmiljøet i planlægning af et konkret stykke byggearbejde. Formålet har været 

at få dem til at tænke over, hvordan de kan tænke over arbejdsmiljø, når de skal udføre ar-

bejdet i praksis og give dem en (teoretisk) idé om, hvordan det ser ud i virkeligheden. Konsu-

lenten har endvidere undervist faglærere i at anvende de samme redskaber. 

De interviewede faglærere vurderer, at de via undervisningen fra konsulenten har opnået vi-

den om godt materiale, der er nemt at gå til. Det vurderes også, at det er positivt, at sikker-

hedsplayeren består af film, det hjælper de læsesvage elever. Det er konkret, og det er prak-

sisnært for eleverne. Samtidig kan de se filmene så mange gange, de har behov for det. End-

videre vurderes det, at det er positivt, at flere faglærere har fået den samme viden i de til-

fælde, hvor flere har deltaget i undervisningen. Det påpeges også, at sikkerhedsplayeren er 

et godt værktøj, fordi lærlingene kan bruge det, når de er i praktik samt bruge det til projekt-

skrivning.  

Sikkerhedsplayeren er blevet anvendt af elever i oplæg, og det vurderes, at det er et rigtigt 

godt værktøj til dette, der er dog den kritik, at den skal være lettere at bruge sammen med 

Power Point. 
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Udbytte for faglærerne 

På baggrund af evalueringen er det tydeligt, at de skoler, der har deltaget i projektet, i langt 

overvejende grad er positive over for Lærlingeindsatsen. Det handler blandt andet om, at er-

hvervsskolerne oplever et øget pres, der gør, at de har mindre forberedelsestid, der er kolle-

ger, der er blevet afskediget, og man er derfor færre om at løfte en del af opgaverne. Det er 

samtidig vigtigt at understrege, at faglærerne har meget forskellige forudsætninger for at 

undervise i arbejdsmiljø. Nogle lærere er uddannede og kan undervise på AM-uddannelse på 

hovedforløbene, disse står i nogle tilfælde også for undervisningen på GF. Disse beskriver i 

evalueringen, at de ikke specielt har fået ny viden ved at deltage i projektet, men har eksem-

pelvis fået nogle nye redskaber, de kan benytte i undervisningen.  

I andre tilfælde har faglærerne ikke nogle formelle kompetencer til at undervise i arbejds-

miljø (det drejer sig om undervisning på grundforløb). To lærere formulerer specifikt i evalue-

ringen, at de ikke har andre kompetencer end, at de er uddannede håndværkere, og de træk-

ker på deres praksiserfaring. For disse har det at deltage i projektet, dels gennem et oplæg 

fra konsulenten, dels gennem redskaber, de kan benytte i undervisningen, gjort, at de føler, 

de leverer en langt mere kvalificeret undervisning i dag end tidligere. De understreger blandt 

andet at det, at materialet er let tilgængeligt (skemaer til risikovurdering og AMR-arbejde) 

gør, at de let kan bruge det i undervisningen. De understreger, at de gerne vil have mere af 

den slags, der let kan bruges i en travl hverdag. 

I en fremtidig indsats af lignende karakter kan der tænkes i at fokusere på de faglærere, der 

ikke har en reel kompetence til at undervise i arbejdsmiljø. Det må formodes, at der her kan 

hentes en gevinst i forhold til at give lærlingene en bedre undervisning, og forhåbentlig vil 

dette smitte af på sigt.  

6.3 Inspiration til en mere sikker hverdag for lærlinge på erhvervssko-
lerne  

Konsulenterne har i deres arbejde på erhvervsskolerne været involveret i at gøre hverdagen 

mere sikker for lærlinge på måder, der ligger ud over decideret undervisning. Dette har fore-

gået på mange forskellige måder, og der er givet input til en lang række områder, herunder: 

 Fokus på værnemidler 

 Fokus på orden og oprydning 

 Sikkerhedsrundering 

 Fokus på løft 

 Fokus på stilladser 

Der er også både uddannelsesledere og faglærere, der i evalueringen beskriver, at de under 

besøg fra konsulenterne, og på baggrund af deres snakke om sikkerhed, har fået større fo-

kus på sikkerhed. Eksempelvis nævnes det fra flere skoler, at konsulenterne har sat fokus på 

stilladsarbejde, og at man efterfølgende udfører mindre arbejde på stiger. Det samme gør 

sig gældende vedr. orden, hvor det nævnes, at der er kommet større fokus på at holde orden 

og rydde op direkte afledt af, at konsulenterne har været på besøg. 

En gruppe, som ikke var nævnt i projektbeskrivelsen, men som konsulenterne har arbejdet 

med, er lærlinge i skolepraktik. Her har konsulenterne i nogle tilfælde talt med uddannelses-

lederne om deres arbejdsmiljøforpligtelser i forhold til lærlinge i skolepraktik. De har endvi-
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dere talt med skolerne om niveauet for tilsynet med eleverne og de problemer, der kan op-

stå, når lærlingene arbejder alene. I enkelte tilfælde har konsulenterne endvidere brugt risi-

kovurderingsskemaet på SKP.  

6.4 Lærlingeindsatsens udbredelse 

Det er vigtigt at holde sig for øje, at dette kun dækker det omfang, konsulenterne er bekendt 

med. Det er ikke muligt at sige noget om, hvor meget projektet har spredt sig på skoler og 

uddannelserne. I evalueringen er vi blandt andet stødt på eksempler, hvor en faglærer har 

fortalt kolleger om redskaberne til skole-APV, og hvor kollegerne så har benyttet sig af red-

skaberne i undervisningen. Dette er ikke nødvendigvis noget, der er meldt tilbage til konsu-

lenterne. 

Til belysning af, hvorledes Lærlingeindsatsen er blevet udbredt, har evaluator udarbej-

det et skema (se bilag 4), som de to projektkonsulenter har udfyldt. Skemaet indehol-

der oplysninger om, hvor mange skoler der har deltaget, hvilke kontaktpersoner der 

har været, hvor mange uddannelser på skolerne der har været involveret, og hvilke ak-

tiviteter der har fundet sted.  

Involvering på erhvervsskolerne 

Alle 28 erhvervsskoler er blevet kontaktet. På 22 af disse skoler, 15 skoler i Vestdan-

mark og syv skoler i Østdanmark, er der gennemført aktiviteter. På alle de 22 skoler, 

hvor der har været aktivitet, er der gennemført undervisning på grundforløbet, hoved-

forløbet og på EUX-forløbet (en kombination af en gymnasieuddannelse og en er-

hvervsuddannelse), men ikke på SKP-forløbet (skolepraktikuddannelse).  

Involverede aktører 

Projektkonsulenterne har givet sparring til lederne og underviserne på alle de involve-

rede erhvervsskoler. Alle erhvervsskolernes LUU i Østdanmark har fået sparring, mens 

kun halvdelen af de involverede skolers LUU i Vestdanmark har fået sparring. Der er 

også givet sparring til SKP-ansvarlige på syv skoler ud af de 22 erhvervsskoler, selvom 

der ikke er blevet gennemført undervisning i forbindelse med lærlingeprojektet i disse 

forløb. 

Der har været afholdt to workshops i Østdanmark med 22 faglærere, men i Vestdan-

mark var der ikke opbakning til at afholde workshops. 

Involverede uddannelsesforløb 

Grundforløb 

Lærlingeindsatsen har været en del af cirka 108 grundforløb, hvor ca. 105 faglærere 

har været involveret. 

Hovedforløb 

Lærlingeindsatsen har været en del af cirka 25 hovedforløb, hvor ca. 17 faglærere har 

været involveret.  

EUX-forløb 

Lærlingeindsatsen har været en del af cirka 11 EUX-forløb, hvor ca. 12 faglærere har væ-

ret involveret.  
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Udarbejdet materiale 

I Vestdanmark har projektkonsulenten drøftet udarbejdelse af undervisningsmateriale 

til alle undervisningsforløbene, men har ingen viden, om der reelt er udarbejdet under-

visningsmateriale. 

I Østdanmark har projektkonsulenten udarbejdet undervisningsmateriale til hovedfor-

løbet og EUX-forløbet sammen med faglærerne. 

 

6.5 Arbejde med virksomheder 

Konsulenterne har i et mindre omfang arbejdet med at påvirke praktikvirksomheder til at 

sætte større fokus på arbejdsmiljø for lærlinge. Generelt set har projektet ikke involveret 

praktikvirksomheder i det omfang, det var tænkt. Dette er ikke som sådan noget, der kun er 

en udfordring for dette projekt. Generelt set oplever erhvervsskolerne, at de ikke har megen 

kontakt til praktikvirksomhederne. En faglærer nævner i et interview, at man som faglærer 

praktisk taget ingen kontakt har med lærlingenes praktikvirksomheder, det er kun praktikvej-

lederne, der har en sådan kontakt.  

Konsulenterne har i projektet besøgt en række virksomheder for at høre om, hvordan disse 

arbejder med lærlinge og mentorordninger. Disse har været fundet via BAMBUS og i konsu-

lenternes egne netværk. Der er endvidere afhold møder med Mesterforeningen.  

Konsulenten i øst arbejdede på tidspunktet for evalueringen sammen med en række virk-

somheder om at udvikle en APV-model, der sætter fokus på vilkår for lærlinge. Her er tanken, 

at der er spørgsmål til hhv. mester, svend og lærlinge, og der sættes fokus på de elementer, 

der skal til for at sikre, at lærlingene har et sikkert arbejdsliv på virksomheden. Der er samti-

dig også gang i en udvikling af en værktøjslogbog, der skal følge eleven på både skoleforlø-

bet og i praktikken. 

En eventuel fremtidig indsats kan med fordel indtænke metoder til at få skabt et samarbej-

der mellem erhvervsskolerne og praktikvirksomhederne. Det er tydeligt fra interview med 

faglærerne, at det for det første er vigtigt at give eleverne en arbejdsmiljøviden allerede på 

grundforløbet, da det ikke er sikkert, at de får ’ordentlige vaner’ på praktikvirksomhederne, 

de skal altså have noget med i baggagen allerede før, de kommer ud. For det andet er der 

mange lærlinge, der kommer tilbage fra virksomhederne med ’dårlige vaner’, der kan være 

svære at aflære igen. Det er klart vurderingen fra faglærere og uddannelsesledere, at der 

også skal sættes ind på virksomhederne, hvis det skal rykke noget. 

6.6 Opsamling 

Det var i udgangspunktet intentionen, at indsatserne skulle tage udgangspunkt i lokale for-

hold. Der skulle afholdes et møde/workshop på hver skole, hvor de relevante parter skulle 

deltage og i samarbejde med konsulenten skulle planlægge, hvilke aktiviteter der skulle finde 

sted på den enkelte skole.  

I realiteten er der blevet afholdt to workshop i øst. Her deltog en lang række aktører, herun-

der virksomheder og elever fra erhvervsskolen. Her blev workshoppen brugt til at fastlægge 

indsatsområder for projektet på skolen. Herudover peger evalueringen på, at der er afholdt 

møder på en del af de deltagende skoler, men langt fra alle, jf. forrige afsnit om, at projektet 

har haft flere veje ind på skolen.  
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Indsatserne har været meget forskelligartede og været rettet mod forskellige grupper på 

skolerne, dog har en overvægt af indsatserne været rettet mod faglærere og elever. 

Der er udviklet en række praktiske redskaber, der kan benyttes til at integrere arbejdsmiljø 

direkte i undervisning. Det er eksempelvis et risikovurderingsskema, som elever/lærere bru-

ger til at indtænke arbejdsmiljø i planlægning af opgaver og til at evaluere efterfølgende. 

Disse redskaber bliver vurderet meget positivt af de faglærere, der har benyttet sig af dem.  

Interview med faglærere giver en indikation af, at indsatserne især giver mening på grund-

forløbene og på de uddannelser, hvor AM-uddannelsen ikke er en del af hovedforløbet. En 

del af de interviewede faglærere påpeger, at det er vigtigt at indarbejde arbejdsmiljø så tid-

ligt som muligt på grundforløbet således, at eleverne har en arbejdsmiljøviden før, de kom-

mer ud i praktik.  

Arbejdsmiljø er en del af de målepinde, der indgår i bedømmelserne af eleverne på grundfor-

løbet. Reformen betyder, at formatet på grundforløbet har ændret sig. Umiddelbart tyder 

det på, at de aktiviteter og redskaber, konsulenterne i projektet har udviklet/tilbudt, passer 

fint til det nye grundforløb. 

De faglærere, der underviser i arbejdsmiljøuddannelsen på hovedforløbet har en formel ar-

bejdsmiljøuddannelse. Det samme er ikke nødvendigvis sikkert for dem, der underviser på 

grundforløbene – her har de forskellige skemaer og redskaber udviklet i projektet gjort det 

lettere at inddrage arbejdsmiljø i undervisningen. For de faglærere, der allerede har en ar-

bejdsmiljøuddannelse og har undervist i arbejdsmiljø i en del år, har projektet ikke som sådan 

givet ny viden, men de udviklede redskaber har bidraget til undervisningen gennem eksem-

pelvis en systematisering. 

Langt de fleste erhvervsskoler har været involveret i Lærlingeindsatsten – i varierende 

grad. 

Lærlingeindsatsen har været i kontakt med samtlige 28 erhvervsskoler i Danmark. Alle direk-

tører på skolerne har modtaget et brev, og de to konsulenter har efterfølgende været i kon-

takt med alle skoler. Konsulenterne har afholdt møder med ledelserne, eksempelvis om del-

tagelse i projektet, på 27 skoler. Der er afholdt møder med faglærere på 26 skoler – i mange 

tilfælde mere end et møde pr. skole. Konsulenterne har endvidere gennemført en række un-

dervisningsforløb for enten elever eller faglærere på 22 af skolerne, givet ledelsessparring til 

ledere og sparring til undervisere på 27 skoler. 

Der er udarbejdet en række materialer i projektet. Syv skoler og en lang række personer fra 

skolerne har været direkte involveret i udviklingen af materialet. Eksempelvis har de afprøvet 

materialerne i deres undervisning og efterfølgende givet feedback til konsulenterne. Endvi-

dere har konsulenterne arbejdet konkret med et mindre antal skolepraktiksteder.  

 



 

EVALUERING AF ”LÆRLINGEPROJEKTET – ØGET SIKKERHED FOR ELEVER I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN” Side 27 af 

44 

7 EVALUERINGSDESIGN 
Evalueringen ser for det første på, hvorfor/hvorfor ikke skolerne har valgt enten at deltage 

eller ikke deltage aktivt i projektet. For det andet giver evalueringen et overblik over, hvilke 

indsatser konsulenterne og erhvervsskolerne har gennemført, og for det tredje forsøger eva-

lueringen at give et billede af, hvor udbredt de forskellige indsatser har været.  

Dataindsamlingen består primært af kvalitative interview med de væsentligste aktører kom-

bineret med en workshop med de to konsulenter samt en kvantitativ opgørelse fra konsulen-

terne af, hvor mange skoler/klasser/personer m.m., der har været involveret i Lærlingeindsat-

sen.  

Evalueringen er sammensat af følgende evalueringsindsatser: 

 Telefoninterview med udvalgte direktører/uddannelsesledere om, hvorfor de tog 

imod/ ikke tog imod tilbuddet om lærlingeprojektet (8 interview) 

 Telefoninterview med udvalgte LUU om, hvorfor de enten har støttet indsatsen eller 

ikke støttet indsatsen (8 interview) 

 Telefoninterview med udvalgte faglærere om deres udbytte (10 interview) 

 En systematisering af de indsatser, som er udviklet af og med skolerne samt de ind-

satser, som er afholdt for skolerne (med konsulenterne som kilde)  

 En kvantitativ opgørelse af, hvor mange Lærlingeindsatsen har involveret, og på 

hvilke niveauer disse personer er ansat (i samarbejde med konsulenterne) 

7.1 Telefoninterview med udvalgte direktører/beslutningstagere om, 
hvorfor de tog imod/ikke tog imod tilbuddet om lærlingeprojektet 

Formålet med delundersøgelsen har været at belyse, hvorfor nogle direktører, vicedirektører 

eller andre beslutningstagere på erhvervsskoler allerede tidligt i kontakten fra Lærlingeind-

satsen enten valgte at deltage eller afviste at deltage i Lærlingeindsatsen. Projektet havde en 

formodning om, at skolerne ville være interesserede i at tage imod indsatsen. Interviewene 

forsøger at afdække, hvorfor skolen valgte, som den gjorde. Om det var mangler ved Lærlin-

geindsatsen, som førte til afvisning, om det var forhold på skolerne eller andet, der var årsag 

(se fuld interviewguide i bilag 1).  

I designet var det planlagt at interviewe fire direktører/beslutningstagere fra skoler, hvor 

man har valgt at deltage, og fire, hvor skolen har valgt ikke at deltage aktivt i projektet. Kon-

sulenterne har givet kontaktoplysninger på hver fire direktører/beslutningstagere i deres om-

råde. I praksis har det vist sig at være vanskeligt at få afdækket årsager til, at nogle skoler 

ikke har deltaget aktivt i projektet. Dels har der været udskiftninger på mange ledelsesposter 

undervejs i forløbet, hvilket betyder, at det på en del skoler ikke har været muligt at få kon-

takt til den eller de personer, der har truffet beslutningen om at deltage eller ikke deltage ak-

tivt, dels har det været overordentligt svært at få denne gruppe til at deltage i et interview. 

Der er derfor kun interviewet tre direktører/beslutningstagere, der har deltaget aktivt i pro-

jektet, en enkelt direktør/beslutningstager fra en skole, der ikke har deltaget og en, der har 

deltaget i et begrænset omfang  

7.2 Telefoninterview med udvalgte LUU  

Formålet med delundersøgelsen har været at belyse, om og hvordan LUU har fungeret 

som katalysator for Lærlingeindsatsen. Projektet har taget udgangspunkt i, at LUU-
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medlemmerne kunne hjælpe Lærlingeindsatsen i gang på skolerne ved at opfordre læ-

rerne til at sætte større fokus på arbejdsmiljø i undervisningen. 

Der er gennemført otte interview. Tre af interviewene (en arbejdsgiverrepræsentant 

og to medarbejderrepræsentanter) er foretaget med LUU-medlemmer på to erhvervs-

skoler i Jylland, der har deltaget i Lærlingeindsatsen. De resterende fem interview er 

foretaget med LUU-medlemmer på fem erhvervsskoler på Sjælland, hvoraf to af sko-

lerne ikke har deltaget i indsatsen, og tre af skolerne har deltaget i indsatsen. Der er 

ikke en ligelig fordeling mellem øst og vest, da færre erhvervsskoler i øst har deltaget, 

og for at få en større indsigt i, hvilken rolle LUU har spillet på de skoler, der ikke har 

deltaget, er der gennemført flere interview i øst end i vest.  

Der er anvendt to forskellige interviewguides afhængigt af, om den interviewede kom 

fra en skole, der har deltaget i indsatsen, eller en skole hvor skolen ikke har deltaget i 

indsatsen. 

Interviewguide A (se bilag 2) blev anvendt til interview med LUU-medlemmer fra sko-

ler, der havde valgt at deltage i indsatsen. Interviewguide A indeholdt spørgsmål om, 

hvordan respondenten blev orienteret om indsatsen, hvordan LUU blev inddraget i 

indsatsen, samarbejdet LUU og skolen imellem samt respondentens oplevelse af sko-

lens begrundelse for deltagelse og respondentens oplevelse af forløbet og effekten af 

indsatsen. 

Interviewguide B (se bilag 2) blev anvendt til interview med LUU-medlemmer fra sko-

ler, der havde valgt ikke at deltage i indsatsen. Interviewguide B indeholdt spørgsmål 

om respondentens kendskab til indsatsen, viden om hvorfor skolen valgte at fravælge 

deltagelse, respondentens oplevelse af årsag til beslutningen samt respondentens op-

levelse af samarbejdet mellem LUU og skolen i al almindelighed. 

7.3 Telefoninterview med udvalgte faglærere  

Formålet med delundersøgelsen har været at belyse:  

 om der er opnået et større fokus på arbejdsmiljø i undervisningen, kommunikation 

om sikkerhed mv.  

 hvordan forbedringerne har fundet sted, og hvilke metoder der kan anbefales frem-

over. 

Der er interviewet 10 faglærere (interviewguide bilag 3). I et enkelt tilfælde er to lærere fra 

den samme skole interviewet, da det blev vurderet at dette gav perspektiver, der ellers ikke 

var dækket i evalueringen. De øvrige interviewede fordeler sig på forskellige skoler. Der er 

tilstræbt en ligelig fordeling mellem øst og vest.  

7.4 En systematisering af indsatser  

Evaluator har sammen med de to konsulenter afholdt en workshop, hvor konsulenternes 

indsatser på skolerne er blevet systematiseret. Dels har fokus været på, hvilke typer af aktivi-

teter der er gennemført, dels hvem aktiviteterne har været rettet imod.  

På workshoppen blev de gennemførte indsatser i lærlingeprojektet typologiseret, og der 

blev givet eksempler på indsatser inden for de forskellige typologier. Typologiseringen tjener 

dels som dokumentation af den indsats, som er foregået i projektet, dels kan den tjene som 

en nøgle til at forstå, hvilke situationer som de materialer der er udarbejdet fra Lærlingeind-

satsen henvender sig til, og som bl.a. er lagt på en hjemmeside. 
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Indsatser skal i det ovenstående forstås som aktiviteter, som har konsulenterne som afsen-

der, men hvor skolerne ofte/altid er involverede i realisering af indsatsen. Det fulde skema 

med indsatser er vedlagt som bilag 4. 

7.5 Kvantificering af deltagelse 

Formålet med denne delundersøgelse er at dokumentere Lærlingeindsatsens udbredelse. 

Evaluator har udarbejdet skabelon for kvantificering på baggrund af ovennævnte workshop 

Herefter har konsulenterne udfyldt data i skabelonen (se bilag 5).  

Det er vigtigt at understrege, at dette ikke nødvendigvis giver et fuldstændigt billede af pro-

jektets udbredelse. Evaluering er stødt på eksempler, hvor redskaber og metoder udviklet i 

projektet er blevet spredt på en erhvervsskole via en engageret faglærer eller uddannelsesle-

der. Det er ikke nødvendigvis sikkert, at konsulenterne i projektet er bekendt med denne vi-

den.  

Tilbagemeldingen fra konsulenterne på denne del af evalueringen har været, at det var svært 

at huske tilbage. Der skal derfor tages højde for, at tallene ikke nødvendigvis er 100 % dæk-

kende for det arbejde, konsulenterne har lavet i projektet. 
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BILAG 1: INTERVIEWGUIDE DIREKTØRER 

 

Telefoninterview med udvalgte direktører/vicedirektører/ansvarlige om, 
hvorfor de tog imod ikke tog imod tilbuddet om lærlingeprojektet (8 inter-
view) 
Formålet med delundersøgelsen er at belyse, hvorfor nogle direktører, vicedirektører eller 

ansvarlige på erhvervsskoler allerede tidligt i kontakten fra Lærlingeindsatsen enten valgte 

at deltage eller afviste at deltage i Lærlingeindsatsen. Der interviewes fire, hvor skolen har 

valgt at deltage, og fire, hvor skolen har valgt ikke at deltage (ligeligt fordelt mellem øst og 

vest).  

Projektet havde en formodning om, at alle ville være interesserede i at tage imod indsatsen. 

Interviewene forsøger at afdække, hvorfor skolen valgte, som den gjorde. Om det fx var 

mangler ved Lærlingeindsatsen, som førte til afvisning, om det var forhold på skolerne eller 

andet, der var årsag til ikke at deltage.  

Alle interview skal ske med den ”ansvarlige”, som derfor reelt har taget stilling til, om skolen 

skulle deltage eller ikke deltage i lærlingeprojektet (direktør, uddannelseschef mv.). Konsu-

lenterne, som er tilknyttet Lærlingeindsatsen, leverer skoler og navne på de ansvarlige, som 

kan kontaktes for interview. 

 

Interviewguide – deltagelse 

Introduktion 

 Den indledende kontakt 

 Hvem var involveret i beslutningen om at deltage? Fx LUU, uddannelsesledere, læ-

rere m.m.  

Uddybende  

 Hvorfor har skolen valgt at deltage, da I fik tilbuddet? (Åbent spørgsmål) 

o Brug for (yderligere) fokus på arbejdsmiljø i undervisningen 

o Projektets fokus lå i forlængelse af skolens ambitioner 

o Andre årsager 

 Hvad mente I deltagelse kunne bidrage med i forhold til jeres øvrige arbejdsmiljøind-

sats? 

 Hvilke forventninger havde I til deltagelse i lærlingeprojektet? 

 Hvilke uddannelser og forløb har deltaget i Lærlingeindsatsen? 

 Afholdt I en indledende workshop med konsulenten, hvorfor/hvorfor ikke?   

o Hvordan forløb det, hvad var udbyttet? 

o Hvem deltog? 

o Hvordan blev der fulgt op fra konsulenten? 
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 Hvilke (øvrige) aktiviteter/indsatser har I sat i værk som en del af Lærlingeindsatsen? 

 Hvilken betydning har skolens arbejdsmiljøindsats (den indsats man havde i forve-
jen) for deltagelse? 

 Hvordan spiller Lærlingeindsatsen sammen med skolens øvrige arbejdsmiljøindsats 

(den indsats man havde i forvejen?) Hvad har Lærlingeindsatsen bidraget med? 

 Har det haft en betydning for jeres indsatser, at erhvervsskolerne har fået ny ar-

bejdstidsaftale og en reform sideløbende med Lærlingeindsatsen? 

 Har samspillet med LUU haft nogen betydning for skolens deltagelse i lærlingepro-
jektet? 

 Andre årsager til at deltage 

 Hvad har skolen fået ud af at deltage i Lærlingeindsatsen? 

 Fastholder skolen de ’aktiviteter’, der er sat i gang som en del af Lærlingeindsatsen? 

 Hvad kunne gøre Lærlingeindsatsen bedre og mere brugbar for jer? 

Interviewguide – ikke-aktivt deltagende 

Introduktion 

 Den indledende kontakt 

 Hvem var involveret i beslutningen om ikke at deltage aktivt i projektet? Fx LUU, ud-

dannelsesledere, lærere m.m. 

Uddybende  

 Hvorfor har skolen valgt ikke at deltage mere aktivt i projektet? (åbent spørgsmål)  

o Hvilken betydning har det, at lærlingeprojektet ikke kom med forslag til ind-

satser? 

o Hvilken betydning har det, at lærlingeprojektet ikke havde midler med til 

skolen? 

o Hvilken betydning har det, at lærlingeprojektet ønskede at begynde med en 

workshop, hvor skolen selv skulle definere sine behov for AM-indsats?  

o Hvilken betydning har det, at erhvervsskolerne har fået ny arbejdstidsaftale 

og en reform sideløbende med Lærlingeindsatsen? 

o Hvilken betydning har samspillet med LUU haft for, at skolen ikke har delta-
get i lærlingeprojektet? 

o Hvilken betydning har skolens arbejdsmiljøindsats (den indsats man havde i 
forvejen) for, at I ikke har deltaget i Lærlingeindsatsen (fx at man mener 
man havde et højt niveau og ikke havde et behov)? 

o Andre årsager til ikke at deltage 

 Hvem tog beslutningen om ikke at deltage aktivt i projektet? 
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 Hvad kunne have fået jer til at deltage mere aktivt i Lærlingeindsatsen (afsøg be-

grundelser i bullets oven for)?  

 Hvis der fortsat tilbydes en Lærlingeindsats – er skolen klar til at deltage nu? Hvor-

for/hvorfor ikke? 

BILAG 2: INTERVIEWGUIDE LOKALE UDDANNELSESUDVALG 
 

Telefoninterview med udvalgte LUU (8 interview) 

Formålet med delundersøgelsen er at belyse, hvordan Lokale UddannelsesUdvalg (LUU) har 

fungeret eller ikke fungeret som katalysator for Lærlingeindsatsen. Projektet har haft en for-

modning om, at LUU kunne hjælpe Lærlingeindsatsen i gang på skolerne ved at opfordre fa-

gene til at sætte større fokus på AM. 

Interviewene gennemføres med to arbejdsgiverrepræsentanter og to arbejdstagerrepræsen-

tanter henholdsvis øst og vest for Lillebælt (projektets opdeling) sådan, at der gennemføres 

fire interview i øst og fire i vest. Ideelt set interviewes kun en person pr. udvalg, dvs. at der i 

alt deltager 0tte udvalg. Delundersøgelsen forsøger at afdække LUU’s arbejde med Lærlin-

geindsatsen, hvad LUU har gjort, hvis man aktivt har støttet op om Lærlingeindsatsen: Hvis 

LUU ikke har støttet, hvad var så årsagen, var det mangler ved Lærlingeindsatsen, som førte 

til afvisning, eller var det forhold på skolerne, der var årsag.  

Interviewguide til LUU, der har støttet Lærlingeindsatsen:  

 

 Præsentation: 

o Hvilken erhvervsskole og LUU er du tilknyttet? 

o Hvilken virksomhed/fagforbund repræsenterer du? 

o Hvor længe har du siddet i LUU? 

 

 Hvordan fik I viden om Lærlingeindsatsen i første omgang? 

 Hvorfor valgte I at støtte Lærlingeindsatsen? 

 Hvordan har dette LUU været involveret i Lærlingeindsatsen? 

 Hvordan/ hos hvem i LUU har Lærlingeindsatsen været forankret? (Note: Det kan for 

eksempel have været forankret hos en uddannelsesleder, der har siddet både i LUU 

og være ansvarlig på skolen) 

o Har det haft en betydning? 

 Var I involveret i at få startet Lærlingeindsatsen på skolen eller blev I først involveret 

senere i processen? 

o Hvad har I evt. gjort for at få Lærlingeindsatsen i gang på skolen? 

 Har I løbende fulgt indsatsen på skolen undervejs i projektet?   

o Hvordan og hvor ofte? 
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 Hvad synes du/I der er kommet ud af Lærlingeindsatsen? 

 Hvad ser du som fordelene ved, at LUU har været involveret i Lærlingeindsatsen? 

 Er I involveret I skolens ”normale” arbejdsmiljøundervisning? Hvis ja: 

o Hvordan? 

o Hvad har Lærlingeindsatsen evt. bidraget med, der er anderledes, end det I 

normalt har været involveret i? 

 Har der været barrierer for, at LUU har kunnet støtte skolernes arbejde med Lærlinge-

indsatsen? 

o Var det barrierer, der skyldtes forhold på skolen? 

o Var det barrierer, der skyldtes mangler i projektet? 

o Andet? 

 Hvordan foregår jeres samarbejde med skolen omkring indsatser som lærlingeprojektet 

generelt? Er I ofte involveret i lignende projekter? 

 Har du forslag til forbedringer af Lærlingeindsatsen? (Note: det kan gælde både selve 

Lærlingeindsatsen og forslag til, hvordan LUU selv i fremtiden vil kunne støtte bedre 

op omkring indsatsen) 

Interviewguide til LUU, der ikke har støttet eller deltaget aktivt i Lærlingeindsatsen (der er en 

risiko for, at de simpelthen ikke kender indsatsen eller kan huske, de har hørt om den):  

1. Præsentation: 

o Hvilken erhvervsskole og LUU er du tilknyttet? 

o Hvilken virksomhed/fagforbund repræsenterer du? 

o Hvor længe har du siddet i LUU? 

2. Kender du Lærlingeindsatsen i ”Knæk kurven”? 

3. Hvis nej til 1: Har du på et tidspunkt talt med Peter Røntved Andersen (øst)/Kent Jør-

gensen (vest) (Hvis de også svarer nej til det her spørgsmål tænker jeg det er rige-

ligt med spørgsmål 6 og 7) 

4. Hvordan fik I viden om Lærlingeindsatsen i første omgang? 

5. Hvorfor valgte I ikke at støtte/deltage aktivt i Lærlingeindsatsen? 

6. Hvilke barrierer/forhold mener du gjorde, at LUU ikke har støttet skolens arbejde med 

Lærlingeindsatsen?   

o Var det barrierer, der skyldtes forhold på skolen? 

o Var det barrierer, der skyldtes mangler i projektet? 

o Var det forhold i LUU? 

o Andet? 
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7. Er I involveret I skolens ”normale” arbejdsmiljøundervisning? Hvis ja: 

o Hvordan? 

8. Hvordan foregår jeres samarbejde med skolen omkring indsatser som lærlingeprojektet 

generelt? Er I ofte involveret i lignende projekter? 

9. Hvad kunne have fået jer til at støtte Lærlingeindsatsen?  

10. Har du forslag til forbedringer af Lærlingeindsatsen? (Note: det kan gælde både selve 

Lærlingeindsatsen og forslag til, hvordan LUU selv i fremtiden vil kunne støtte bedre 

op omkring indsatsen) 
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BILAG 3: INTERVIEWGUIDE: FAGLÆRERE  

 

Interview med faglærer 

Baggrund, kontekst m.m.  

 

 Introduktion af lærer, uddannelse osv. 

 Hvordan er du blevet involveret i projektet?  

o Har der været afholdt workshops eller andet, hvor Peter eller Kent har været 

med? 

 Hvor længe har du været med? 

 Hvem har startet indsatsen her på stedet? (hvis vi ikke har den viden fra andet sted) 

 Er de aktiviteter, du har været involveret i på GF1, GF2 eller HF? Og hvilken betydning 

tror du, det har? 

 Der har været reform og ny arbejdstidsaftale m.m. i projektets tid, har du en idé, om 

det har haft indflydelse på jeres indsats i lærlingeprojektet? Og i så fald hvordan (ek-

sempelvis: Har der været fyringer?) Har der været store forandringer i undervisnin-

gen, fag, mål osv.? Forberedelsestid m.m.) 

 

Aktiviteter m.m. 

 Hvilke aktiviteter/forandringer har I sat i gang foranlediget af lærlingeprojektet (Kent 

og Peters input/indsats) – bed om en beskrivelse af indsatsen: 

o Hvem gør hvad? 

o Hvilken form har indsatsen, og hvor er den placeret? Eksempelvis: 

 Arbejdsmiljø som fag? 

 Arbejdsmiljø som del af værkstedfag? 

 Arbejdsmiljø som del af teoriundervisning? 

 Arbejdsmiljø som forberedelse til et praktikophold? 

 Indsatser i selve AM-undervisningen (træning af faglærere, medun-

dervisning af elever) 

 Indsatser som har til formål at hjælpe faglærere med selv at ændre 

og fokusere AM-indsatsen i fx værkstedsprojekter 

 Indsatser som har til formål at reformulere pædagogikken i AM-un-

dervisningen 

 Indsatser omkring didaktiske mål og målepinde 

 Indsatser hvor skolen har ændret konkret i AM-undervisning, værk-

stedsundervisning eller indført et bredt AM-fokus  

 Andet? 

o Hvad er målene for indsatsen? 

o Hvem er målgruppen? 

o Hvem står for indsatsen? (Herunder er det vigtigt at få fat i, om det er konsu-

lenterne, der står for indsatsen, skolen selv, et samarbejde, skolen som over-

tager konsulenternes indsats m.m.) 

 

 Beskrivelse af indsats(er) 

o Opstart 
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o Hvor længe? 

o Hvem står for indsatsen? (er konsulenterne inddraget?) 

o Hvordan: form, mål og målgruppe? 

o Hvor mange hold? 

o Hvor mange lærere er involverede? 

o Osv. 

 

 Hvad var jeres tanker om, hvad indsatsen skulle bidrage med ift. eleverne? 

 

 Hvordan vurderer I, hvad eleverne får ud af indsatsen?  

 

 Hvad har den aktivitet/de aktiviteter, som I har deltaget i, betydet for eleverne? (Vi 

skal kende aktiviteten, dvs. viden fra sp. 3)? Eksempelvis 

o Er der større fokus på arbejdsmiljø i undervisningen end før? Kan du sige lidt 

om hvordan? 

o Er der større fokus på kommunikation omkring sikkerhed osv.? Kan du sige 

lidt om hvordan? 

o Eleverne har fået større arbejdsmiljøfaglig viden 

o Eleverne har fået bedre arbejdsmiljøfaglig praksis (udfører arbejdet mere ar-

bejdsmiljørigtigt) 

o Eleverne tænker mere over arbejdsmiljø 

o Andet 

 
 Hvad har den aktivitet, som I har deltaget i, betydet for dig selv? (vi skal kende aktivi-

teten, dvs. viden fra sp 3) ? Eksempelvis: 
o Blevet bedre til at undervise i arbejdsmiljø 

o Blevet bedre til at integrere arbejdsmiljø i anden undervisning 

o Blevet bedre til at være opmærksom på arbejdsmiljøsituationer i undervis-

ningen 

o Etc. 

 

 Har I opnået et større fokus på arbejdsmiljø, kommunikation om sikkerhed mv.? 

 Kan du pege på nogen forbedringer her på stedet, som har baggrund i deltagelse af 

lærlingeprojektet? 

 

Inspiration, materialer og ”hjælp” udefra 

 Hvilke materialer benytter I i undervisningen? 

 

 Hvor har I hentet inspiration, eksempelvis: 

o Har I besøgt den hjemmeside, hvor der ligger materialer fra lærlingeprojek-

tet? http://www.bar-ba.dk/undervisning/laerlinge Hvis ja, hvad var udbyttet? 

Anvendt materialer…? 

o Har I benyttet sikkerhedsplayeren? 

o Har I benyttet risikovuderingskemaer? 

o Har I haft besøg af Kent/Peter? Hvordan bidrog de til undervisningen og/eller 

jeres viden?  

o Andre? 

 
 

http://www.bar-ba.dk/undervisning/laerlinge
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Egen målsætning og det videre arbejde 

 Kunne I selv have skabt indsatsen/indsatserne uden inspiration og hjælp udefra? 

o Hvor har konsulenten været afgørende? 

o Hvad er det nye i indsatsen/indsatserne? 

o Er indsatsen blevet til drift, eller er det stadig et forsøg? 

 

 Hvilken rolle spillede undervisningen i arbejdsmiljø før deltagelse i lærlingeprojek-

tet?: 

o Var det noget, I gjorde og hvordan?  

 Hvad har du/I lært af indsatsen? 

 Har aktiviteterne i Lærlingeindsatsen gjort en forskel? Hvordan? Hvorfor ikke? 

 Er det metoder/indsatser/aktiviteter, du kan anbefale til andre? 

 Hvis Lærlingeindsatsen fortsætter: Har du gode råd til, hvordan den kan forbedres? 

 

 Fortsætter I arbejdet med undervisning i arbejdsmiljø og i så fald hvordan? 

 

 Hvordan kan skolen selv blive bedre til at sætte fokus på arbejdsmiljø i undervisnin-

gen? 

 

 Hvordan kan skolen bidrage til at styrke elevens arbejdsmiljø i praktikken? 
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BILAG 4: SKEMA MED INDSATSER 

 

 DEN 
LOVPLIG-
TIGE AM-
UDDAN-
NELSE 

FAGLIG TEO-
RETISK UN-
DERVISNING 

ALMEN 
UNDER-
VISNING 

VÆRK-
STEDS-
UNDER-
VISNING 

EKSA-
MEN 

GENEREL 
AKTIVI-
TET 

VIRK-
SOM-
HEDS-
RETTET 
AKTIVI-
TET 

VÆRDI-
BEAR-
BEJD-
NING 

FAGLÆ-
RERE 

SKP UN-
DERVIS-
NING – 
SKOLEN 
ER ME-
STER 

FORE-
STÅ UN-
DERVIS-
NING 

Holde 

oplæg 

om ar-

bejds-

miljø for 

elever. 

Under-

visning i 

redska-

ber fra 

BAR 

BYGs 

hjemme-

side, for 

eksem-

pel sik-

kerheds-

player 

m.m.  

 

 

Undervisning 

af elever og 

faglærere i 

sikkerheds-

player og an-

dre redska-

ber fra BAR 

BYG’s hjem-

meside med 

henblik på 

inddragelse 

af AM i plan-

lægning af 

byggear-

bejde (Ek-

sempelvis 

har eleverne 

tegnet, hvor-

dan de vil 

bygge et tag 

og inddrage 

AM.) 

Formålet var 

at få dem til 

at tænke 

over, hvor-

dan de tæn-

ker over AM, 

når de skal 

udføre arbej-

det i praksis 

Give dem en 

teoretisk idé 

om, hvordan 

det ser ud i 

virkelighe-

den, ikke 

værkstedet. 

 

 

        

GIVE IN-
PUT TIL 
ELEVER 

   Sikker-

hedsrun-

dering 

på værk-

sted 

uden 

faglærer  

Under-

vise til-

fældige 
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elever på 

skolerne 

i sikker-

heds-

player.  

GIVE IN-
PUT TIL 
UNDER-
VI-
SERE/VI
RKSOM-
HEDER 

Under-

visning 

af elever 

og faglæ-

rere i sik-

kerheds-

player og 

andre 

redska-

ber fra 

BAR 

BYG’s 

hjemme-

side. 

Mhp. 

inddra-

gelse af 

AM i 

planlæg-

ning af 

byggear-

bejde 

(Eksem-

pelvis 

har ele-

verne 

tegnet, 

hvordan 

de vil 

bygge et 

tag og 

inddrage 

AM.) Un-

dervis-

ning af 

elever 

har givet 

input til 

faglærer 

 

Undervisning 

af elever og 

faglærere i 

sikkerheds-

player og an-

dre redska-

ber fra BAR 

BYG’s hjem-

meside. Mhp. 

inddragelse 

af AM i plan-

lægning af 

byggear-

bejde. (Ek-

sempelvis 

har eleverne 

tegnet, hvor-

dan de vil 

bygge et tag 

og inddrage 

AM.)  

Undervisning 

af elever har 

givet input til 

faglærer 

 

Arbejdet 

sammen 

med en-

gelsk 

faglærer 

om brug 

af en-

gelskud-

gave af 

AM-

håndbog 

været 

med til 

at lave 

opgaver 

til under-

visning 

På EUX 

givet in-

put til fa-

get tek-

nologi.  

Give in-

put til 

faglæ-

rere om 

hvordan 

elever og 

faglæ-

rere kan 

arbejde 

sikker-

heds-

mæssigt 

forsvar-

ligt i 

værkste-

derne på 

skolerne 

– under 

hensyn-

tagen til 

de for-

hold, der 

nu er: 

plads og 

økonomi 

(Forskel-

lige akti-

viteter) 

Give in-

put til 

hvordan 

en ny 

værk-

stedshal 

kunne 

indrettes 

(Ind-

tænke 

sikker-

hed) 

Under-

visning 

af hel 

skole un-

der AM-

uge  

 Input til 

lærere på 

diverse 

møder. 

Work-

shops for 

faglæ-

rere. Ta-

ger ud-

gangs-

punkt i de 

opgaver, 

faglæ-

rerne gi-

ver ele-

verne og 

beder 

dem 

tænke 

AM ind i 

de opga-

ver, de al-

lerede 

bruger. 

Har for-

slag, men 

serverer 

ikke løs-

ninger. 

Det kan 

være alt 

fra stillad-

ser til 

brug af 

lim. Føl-

ger det 

ideelt set 

til dørs 

ved at 

være 

med ude i 

den prak-

tiske un-

dervis-

ning.  

Sikker-

hedslog-

bog ved 

at udvikle 

en sikker-

hedslog-

bog, der 

følger 

eleven på 

skole og i 

Sikker-

hedslog-

bog ved 

at udvikle 

en sikker-

hedslog-

bog, der 

følger 

eleven på 

skole og 

de for-

skellige 

virksom-

hedsfor-

løb i takt 

med ele-

verne får 

flere og 

flere 

praktik-

steder i 

deres ud-

dannelse  

Møder 

med Me-

sterfor-

eningen. 

Find ek-

sempler 

på hjem-

mesiden 

Besøg på 

enkelt-

virksom-

heder for 

at høre 

om, hvor-

dan de ar-

bejder 

med lær-

linge og 

mentor-

ordnin-

ger. Virk-

somhe-

der fun-

det via 

Bambus 

og egne 

netværk  

  Dialog 

om ni-

veau for 

tilsyn og 

det pro-

blemati-

ske i lær-

linges 

”alenear-

bejde” 

Risiko-

vurde-

rings-

skema 
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de for-

skellige 

virksom-

hedsfor-

løb i takt 

med, at 

eleverne 

får flere 

og flere 

praktik-

steder i 

deres ud-

dannelse 

UDVIKLE 
GENE-
REL MO-
DEL 

 Risikovurde-

ringsskema – 

skema til 

brug for at 

tænkte ar-

bejdsmiljø og 

sikkerhed ind 

i udførelsen 

af praktiske 

opgaver. Ske-

maet er ud-

viklet sam-

men med 

faglærere på 

forskellige 

skoler og te-

stet på ele-

verne. Forar-

bejdet fore-

går i teoriun-

dervisningen, 

og skemaet 

benyttes så i 

værkstedet 

af eleverne 

Skole APV-

model – ud-

viklet til at 

bruge i en 

skolekon-

tekst. Kort-

lægning af 

arbejdsmiljø 

og handle-

plan. Det er 

forskelligt, 

hvordan det 

bliver brugt 

på skolerne 

 

 

 Risiko-

vurde-

rings-

skema – 

skema til 

brug for 

at 

tænkte 

arbejds-

miljø og 

sikker-

hed ind i 

udførel-

sen af 

praktiske 

opgaver. 

Skemaet 

er udvik-

let sam-

men 

med fag-

lærere 

på for-

skellige 

skoler og 

testet på 

eleverne. 

Forarbej-

det fore-

går i teo-

riunder-

visnin-

gen og 

skemaet 

benyttes 

så i værk-

stedet af 

eleverne 

Skole 

APV-mo-

del – ud-

viklet til 

at bruge 

i en sko-

lekon-

tekst. 

Kortlæg-

ning af 

arbejds-

miljø og 

Risiko-

vurde-

rings-

skema. 

Inddra-

ges 

nogle 

steder i 

eksamen 

Skole 

APV-mo-

del – ud-

viklet til 

at bruge i 

en skole-

kontekst. 

Kortlæg-

ning af ar-

bejds-

miljø og 

handle-

plan. Det 

er for-

skelligt, 

hvordan 

det bliver 

brugt på 

skolerne 

Valg af 

AM-re-

præsen-

tant – går 

på skift 

mellem 

forskel-

lige ele-

ver. 

Ugentlig 

AM-drøf-

telse Give 

et billede 

af hvad 

en AM-or-

ganisa-

tion er 

(Det der 

ligger i 

den årlige 

drøftelse 

er lavet 

om til en 

ugentlig 

drøftelse 

i en skole-

virke-

lighed. 

Ikke så 

meget 

APV-mo-

del, der 

sætter 

fokus på 

vilkår for 

lærlinge 

Arbejder 

pt med 

en række 

virksom-

heder om 

at udar-

bejde en 

model til 

at ar-

bejde 

med lær-

linge i 

APV’en. 

Spørgs-

mål ret-

ter sig 

hhv. til 

mester, 

svend og 

lærling. 

Der sæt-

tes fokus 

på de ele-

menter, 

der skal 

til for 

sikre, at 

lærlin-

gene har 

et sikkert 

liv på virk-

somhe-

den. Skal 

give inspi-

ration til 

hvad de 

kan gøre, 

lede til 

diskussio-

ner i virk-

somhe-

den om, 

hvordan 

man ek-

sempelvis 
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handle-

plan. Det 

er for-

skelligt, 

hvordan 

det bli-

ver brugt 

på sko-

lerne 

Sikker-

hedsrun-

dering 

 

papirar-

bejde 

som APV-

modellen. 

Det om-

handler 

både det 

fysiske og 

det psyki-

ske ar-

bejds-

miljø.  

fører 

godt nok 

tilsyn 

med lær-

lingene.  

Model til 

årlig 

drøftelse 

Lavet det 

samme 

ift. den 

årlige 

drøftelse. 

Lavet et 

forslag til 

en dags-

orden, 

hvor lær-

lingenes 

forhold 

er på 

dagsor-

denen 

INPUT 
LEDERE  

       Møder 

med le-

dere, 

både ind-

ledende 

og under-

vejs i for-

løbet.  

 

Input til 

lederes 

arbejde 

med at 

motivere 

lærere, 

der ikke 

ville 

bruge hø-

reværn, 

sikker-

hedssko 

m.m., 

hjulpet 

med at 

give input 

til le-

derne, så 

de kan ar-

bejde 

med at 

ændre 

holdnin-

ger hos 

lærerne 

og ændre 

holdnin-

ger 

Dialog 

om ni-

veau for 

tilsyn og 

det pro-

blemati-

ske i lær-

linges 

”alenear-

bejde” 

Infor-

mere le-

dere om, 

at de har 

forpligtel-

ser ift. 

AM og  i 

forhold til 

SKP 

INPUT 
LUU 

       Møder 

med LUU 

Fået skre-

vet ind i 

planer/-

referater 

at konsu-

lent skal 

give input 

  



 

Side 42 af 44 EVALUERING AF ”LÆRLINGEPROJEKTET – ØGET SIKKERHED FOR ELEVER I BYGGE- OG 

ANLÆGSBRANCHEN” 

til AM-ar-

bejdet på 

uddannel-

sen 
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 BILAG 5: KVANTIFICERING AF INDSATSER 

Det er vigtigt at understrege, at kvantificeringen er foretaget retrospektivt, og at konsulen-

terne selv har foretaget sammentællingen. Derfor er det ikke nødvendigvis et fuldstændigt 

retvisende billede af den indsats, der har været.  

Indsatser vest Antal 

skoler 

Grundforløb Hovedforløb EUX SKP 

  Antal Invol-

verede 

Antal Involverede Antal Invol-

verede 

Antal Involve-

rede 

Haft kontakt (ge-

nerelt) 

17         

Gennemført un-

dervisning 

15 Ca. 95 Ca. 95 8 8 3 3   

Sparring til un-

dervisere 

17  Ca. 98  12  5  4 

Sparring til le-

dere 

17         

Sparring til LUU 7         

Sparring til SKP 4         

Udarbejdet ma-

teriale sammen 

med 

         

Møder med le-

delse på er-

hvervsskoler 

17         

Møder med LUU 7         

Møder med fag-

lærere 

17         

Workshops 0         
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Indsatser øst Antal 

skoler 

Grundforløb Hovedforløb EUX SKP Faglærere 

  Antal Invol-

verede 

Antal Involve-

rede 

Antal Involve-

rede 

Antal Involve-

rede 

Antal invol-

verede 

Haft kontakt (ge-

nerelt) 

11          

Gennemført un-

dervisning 

7 13 250 17 340 8 150    

Sparring til under-

visere 

10         120 

Sparring til ledere 10          

Sparring til LUU 11          

Sparring til SKP  

3 

         

Udarbejdet mate-

riale sammen med 

7   11 220 3 55   18 

Møder med le-

delse på erhvervs-

skoler 

10 (46 

møder) 

         

Møder med LUU 10 (27 

møder) 

         

Møder med faglæ-

rere 

9 (82 

møder) 

         

Workshops 2    8  8   22 

 


