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HVORDAN VIRKSOMHEDEN PASSER PÅ DE NYANSATTE
Dette faktaark henvender sig især til mestre, som har nyansatte (både unge og ældre) medarbejdere i firmaet.

Undersøgelser viser, at nyansatte medarbejdere i bygge- og anlægsvirksomheder oftere er udsat for arbejdsulykker 
end andre. Det er faktisk fem gange så farligt at gå på arbejde den første arbejdsdag, som det er i ugerne lige efter. 

Her er et par gode råd til, hvordan man kan opfylde lovens krav og samtidig give de nyansatte den bedste start på 
et arbejdsliv inden for bygge- og anlægsbranchen.

Introduktion til virksomheden
Det er vigtigt, at de nyansatte får en god introduktion til virksomheden, så de er helt fortrolige med, hvem der gør 
hvad, hvem der er kontaktperson, hvem der er arbejdsmiljørepræsentant osv. Lav eventuelt en tjekliste, der kan 
indsættes i virksomhedens personalehåndbog. Husk at inddrage de nye medarbejdere i udarbejdelsen af tjeklisten. 

Instruktion og oplæring
Lav en fast procedure for oplæring og instruktion af de nyansatte, som skal følges, hver gang nye arbejdsopgaver 
påbegyndes. Brug en tjekliste eller gennemgå arbejdsmiljøforanstaltninger ud fra en skriftlig arbejdsbeskrivelse. 

Oplæringen og instruktionen kan gennemføres af mester eller af en dygtig kollega. Vælg en, der kan lære de sikre 
arbejdsmetoder og vaner videre og vise, hvordan opgaven kan gennemføres sikkert og forsvarligt. Det handler om, 
at de nyansatte hurtigt lærer at udføre arbejdet sikkert og sundt. 

Sørg for at der ikke er tvivl om, hvem der har ansvaret for instruktionen. Husk, at man som arbejdsgiver har ansvaret 
for de nyansattes sikkerhed og sundhed – også selvom opgaven uddelegeres. 

Tilsyn med de nyansatte   
Hold løbende øje med, om de nyansatte følger instruktionen, og om arbejdet udføres forsvarligt. Eventuelle fejl 
rettes med det samme, så arbejdsulykker og –skader forebygges bedst muligt. 

Gode forbilleder
Vær gode forbilleder for de nye medarbejdere. De tager også ved lære af det, som deres mester og kolleger gør. 

Hvad siger loven

Som arbejdsgiver har man 
pligt til:

•	 At	give	sine	nyansatte	en	god	
oplæring og instruktion, 
så arbejdet kan udføres sikkert 
og forsvarligt.

•	 At	føre	effektivt	tilsyn	med,	at	
arbejdet rent faktisk også udfø-
res på en sikker måde, og at 
instruktionerne følges.
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Færre fejl og ulykker – en god investering
Grundig oplæring og instruktion betyder, at de nyansatte hurtigere bliver gode til arbejdet og laver færre fejl.

En god oplæring, instruktion og tilsyn af nye medarbejdere kan spare virksomheden for udgifter, der skyldes 
ulykker, sygedage m.v. Husk, at skader og ulykker blandt de ansatte er lig med tabt produktivitet og øgede udgifter. 

Har du brug for hjælp – eller vil du bare vide mere?

BAR Bygge & Anlæg
På	BAR	Bygge	&	Anlægs	hjemmeside	-	www.bar-ba.dk	-	kan	du	finde	eksempler	på,	hvad	man	har	gjort	i	andre	bygge-	
og anlægsvirksomheder, når det gælder nyansatte. Samt tjeklister du kan anvende, når firmaet ansætter nye med-
arbejdere.  

På hjemmesiden kan du også finde film og vejledninger, som angiver løsninger på de fleste arbejdsmiljøproblemer i 
branchen.

Byggeriets Arbejdsmiljøbus
Skal	I	have	hjælp	til	løsning	af	konkrete	arbejdsmiljøproblemer	m.m.,	kan	I	kontakte	Byggeriets	Arbejdsmiljøbus 
på	www.bam-bus.dk		

Byggeriets organisationer
Du kan også kontakte din egen faglige organisation, hvis du skal have hjælp.
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Andre	gode	råd	–	når	man	har	ansat	nye	medarbejdere	

Støtte fra mester og kolleger
Nyansatte tager måske nogle gange chancer med udstyr, som de ikke kender. Det kan føre til ulykker – både for 
dem selv eller andre. Derfor er det vigtigt, at de nyansatte ved, at de kan sige ”fra og stop”, fremfor at tager 
chancer og udsætte sig selv og kollegerne for risici.

Sørg for, at de nyansatte har tilstrækkelig tillid til kollegerne – så de ikke er bange for spørge ”dumt”, eller sige 
fra, hvis de er usikkre på opgaven.

Virksomhedens sikkerhedsarbejde - de unge og nyansatte 
Det er oplagt at bruge den lovpligtige årlige arbejdsmiljødrøftelse til at lave planer for, hvordan man sikrer 
kollegial støtte og skaber trygge rammer for de nye medarbejdere.

Tag derfor stilling til, om der er særlige forhold omkring de nyansatte, som skal drøftes, når virksomheden skal 
revidere	sin	APV.	

Tag også stilling til, om virksomheden skal udforme en samlet arbejdsmiljøpolitik som bl.a. sikrer, at de nye 
medarbejdere også har ordentlige arbejdsforhold. 

Arbejdsmiljøpolitikken	kan	med	fordel	indarbejdes	i	virksomhedens	personalehåndbog.


