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Arbejdsmiljøledelse inden for uddannelsessektoren

Indledning

Det er vigtigt, at
arbejdsmiljøet inden for
undervisningssektoren
organiseres. Dette kan
gøres på adskillige
måder, men de samme
grundtrin findes i alle
modeller:

■ planlægning af vurderingen i samråd med arbejdsstyrken
■ identificering af risiciene
■ fastsættelse af, hvem der kan skades, hvordan og hvor
■ vurdering af skadesrisikoen, og hvilke foranstaltninger der

skal træffes
■ gennemføring af foranstaltninger til at fjerne eller mindske

risiciene
■ overvågning og revidering af foranstaltningerne. 

Arbejdsmiljørisici inden for undervisning berører ikke
udelukkende ansatte, men også studerende og besøgende.
Dette faktablad henvender sig til alle, der deltager i arbejdet
med forvaltning af arbejdsmiljø, herunder skoleinspektører,
lærere og andet skolepersonale, arbejdsmiljørepræsentanter
og relevante eksterne arbejdsmiljøtjenester. Det henvender
sig til arbejdspladser, hvor der undervises, fra børnehaven til
universitetet.

Lovgivning

Der refereres undertiden til Rådets direktiv 89/391/EØF af 12.
juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring
af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet
som »rammedirektivet«. Dette direktiv, der er gennemført i
alle medlemsstaters lovgivning, indeholder en række krav (1).

■ Arbejdsgivere skal vurdere alle risici for arbejdstagernes
sundhed og sikkerhed. Set i lyset af resultaterne af denne
vurdering er det nødvendigt, at arbejdsgiverne træffer 
de foranstaltninger, der skal t i l  for at forebygge
arbejdsmiljørisici.

■ Alle arbejdsgivere skal sikre arbejdstagernes sikkerhed og
sundhed i alle forhold, der er forbundet med arbejdet.

■ De ansatte har ret til at blive hørt af deres arbejdsgiver.
■ Arbejdstagerne har ret til at modtage passende og

specialiseret uddannelse vedrørende arbejdsmiljø.
■ De ansatte er også ansvarlige for samarbejde vedrørende

arbejdsmiljøspørgsmål og overensstemmelse mellem
sådanne spørgsmål.

Risikostyringsprocessen

Planlæg vurderingen
En grundig risikovurdering tager tid, og det er vigtigt at
planlægge vurderingen, således at alle aktiviteter, der
forekommer på arbejdspladsen, dækkes (2).

Identificer farerne
Gennemgå det arbejde, der udføres, og de materialer,
redskaber og kemikalier, som anvendes. Dæk alle emner.
Vurdér arbejdsbetingelserne for alt, der potentielt kan
forårsage skade. Det er vigtigt, at bedømmelsen er så
vidtrækkende som muligt, således at alle risici er medtaget.
Der bør især fokuseres på, at elever og gæster også udsættes
for de samme risici som personalet. Der kan opstå skader i
forbindelse med:

■ vold begået af elever og forældre mod personale
■ dårlig udformning af klasselokalets møbler og udstyr, der

medfører forstyrrelser i bevægeapparatet
■ varme overflader i skolekøkkener
■ biologiske agenser i universitetslaboratorier
■ farer i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder.

Følgende strategier kan hjælpe med at identificere
problemområder:

■ tænk i geografisk område (f.eks. klasselokale)
■ tænk i faretype (f.eks. fysisk, kemisk, biologisk, psyko-

social)
■ tænk i jobtype (f.eks. pedel, rengøringsassistent, sekretær,

lærer)
■ tænk på, hvordan skolen eller læreanstalten er organiseret

(f.eks. arbejdstider)
■ tjek optegnelser (f.eks. ulykkesfortegnelser) for at

identificere problemer
■ spørg arbejdstagere og andre berørte personer.

Fastsæt, hvem der kan udsættes for skade og hvordan
Overvej, hvem der kan udsættes for skade. Dette gælder ikke
blot de ansatte, men ligeledes leverandører, selvstændige
erhvervsdrivende, studerende, elever og gæster. Overvej,
hvem og hvor mange der rammes og hvordan.

Vurdér skadesrisikoen
Vurdér, hvor sandsynligt det er, at faren medfører skade,
og hvor alvorl ig skaden kan bl ive. Overvej,  hvi lke
kontrolforanstaltninger der anvendes, og hvorvidt de er
tilstrækkelige. Den omkostningseffektive og bæredygtige
risikostyring bør fokusere på kollektive beskyttelsesforan-
staltninger.

Hvis der er risiko for, at nogen vil blive skadet:

■ Kan faren fjernes helt?
■ Kan denne risiko reduceres eller kontrolleres (f.eks. ved at

erstatte en fare med noget mindre farligt)?

Fare, risiko og skade

■ En fare er alt, hvad der kan forårsage skader.
■ En risiko er sandsynligheden for, at en skade opstår.
■ En skade er negative konsekvenser for sikkerhed og

sundhed (f.eks. skade eller dårligt helbred).
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(1) Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender og Arbejdsmarkedsforhold, Europa-Kommissionen:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/health_safety/intro/framedir_en.htm

(2) Se Faktablad 46 — Arbejdsmiljø inden for uddannelsessektoren.
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■ Kan der træffes forebyggende foranstaltninger til
beskyttelse af alle udsatte personer?

■ Er der behov for personligt beskyttelsesudstyr for at
beskytte arbejdstageren, hvis de kollektive
foranstaltninger ikke er tilstrækkeligt beskyttende?

Den person, der udpeges til at foretage risikovurderingen,
bør have kendskab til både pågældende risikovurde-
ringsproces og institution. Det er af afgørende betydning, at
arbejdsstyrken medvirker.

Gennemfør foranstaltninger

Risikovurdering er det første skridt på vejen til vellykket
risikostyring. Det er ikke muligt at forvalte arbejdsmiljø på
vellykket vis uden en passende risikovurdering. Når
risikovurderingen er afsluttet, udarbejdes der en prioriteret
oversigt over de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger,
som herefter kan gennemføres i samarbejde med
arbejdstagerne og deres repræsentanter. Behandling af de
underliggende problemer er den mest omkostningseffektive
måde til gennemførelse af risikostyring.

Indgreb bør foretages i enighed med arbejdsstyrken (enten
direkte eller gennem arbejdstagernes sikkerhedsrepræ-
sentanter). De løsninger, der er opnået enighed om, bør
omhyggeligt gennemføres, overvåges og evalueres. Den
information, der følger af risikovurderingen, bør deles med
de relevante personer.

Overvågning og evaluering

Evaluér kontrolforanstaltningernes effektivitet, kontrollér, at
risiciene er blevet reduceret, og at der ikke er skabt andre
farer.

Arbejdsmetoderne skifter, og det gør farer og risici også. I
forbindelse med væsentlige ændringer undersøges, om der
opstår nye farer, der skal kontrolleres. Gentag
risikovurderingen, når der er behov for dette.

Det er vigtigt at foretage en evaluering for at vurdere, hvilke
dele af indgrebene der var vellykkede, og hvilke der ikke var
det, og for at konstatere, hvad der fungerer bedst for den
specifikke uddannelsesinstitution.

Specifik risikovurdering
Visse specifikke risikovurderinger kan være nødvendige for
forskellige risici, der opstår fra særlige arbejdsopgaver. Disse
gælder for såvel personale inden for uddannelsessektoren
som for andre arbejdstagergrupper. Kravene om sådanne
særlige bestemmelser bør ligeledes tages i betragtning, når
der gennemføres generelle risikovurderinger. Inden for
uddannelsessektoren finder dette især anvendelse på farlige
stoffer (biologiske og kemiske agenser) og forstyrrelser i
bevægeapparatet ( lændesmerter og arbejde med
skærmudstyr). National lovgivning baseret på Rådets direktiv
94/33/EF af 22. juni 1994 om beskyttelse af unge på
arbejdspladsen kan også være relevant, især når det drejer
sig om erhvervserfaringsordninger.

Risikovurdering og risikostyring bør ikke overse farer for
sikkerhed og sundhed med hensyn ti l  visse
personalegrupper. Gravide kvinder, kvinder, der ammer, og
personer med handicap kan have særlige problemer, der
kræver andre løsninger.

Det er almindeligt, at arbejdet i uddannelsesinstitutionerne
udføres af eksterne kontrahenter. Dette arbejde, især bygge-
og anlægsarbejde, anses ikke som særlig risikofyldt på andre
arbejdspladser, men kan være forbundet med store risici på
en uddannelsesinstitution. Det er nødvendigt, at der er et
nært samarbejde og god kommunikation mellem
kontrahenten og den person, der er ansvarl ig for
institutionen.

Yderligere oplysninger

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur findes på:
http://agency.osha.eu.int

Agenturets materiale om forebyggelse af psykosociale risici
på arbejdspladsen findes på: http://osha.eu.int/ew2002/

Agenturets materiale om god arbejdsmiljøpraksis inden for
undervisningssektoren findes på:
http://europe.osha.eu.int/good_practice/sector/education/

Faktablade fra Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

Agenturets faktablade på alle fællesskabssprog kan
downloades gratis på:
http://agency.osha.eu.int/publications/factsheets/

Faktablad 4 — Forebyggelse af arbejdsbetinget besvær i
kroppens muskler og led

Faktablad 13 — Effektiv ledelse ti l  forebyggelse af
arbejdsulykker

Faktablad 14 — Forebyggelse af arbejdsbetingede skride-,
snuble- og faldeulykker på arbejdspladsen

Faktablad 22 — Arbejdsbetinget stress

Faktablad 24 — Vold på arbejdspladsen

Faktablad 31 — Praktisk vejledning til arbejdstagerne om
håndtering af arbejdsrelateret stress og
årsagerne hertil

Faktablad 32 — Hvorledes håndteres psykosociale spørgsmål,
og hvorledes reduceres arbejdsbetinget stress?

Faktablad 46 — Arbejdsmiljø inden for uddannelsessektoren

Faktablad 47 — Forebyggelse af vold mod personale inden
for uddannelsessektoren

Personalets indsats

Det er et lovmæssigt krav, at arbejdstagerne høres, og
dette medvirker til at sikre, at arbejdstagerne føler sig
medansvarl ige for arbejdsmil jøprocedurer og -
forbedringer. Brugen af arbejdstagernes viden
medvirker til at sikre korrekt farelokalisering og
gennemførelse af funktionel le løsninger.
Arbejdstagerrepræsentanter spiller en vigtig rolle i
denne proces. Arbejdstagerne skal høres vedrørende
arbejdsmiljøforanstaltninger, samt inden der indføres ny
teknologi eller nye produkter.

Ansvar for risikovurdering

Niveauet for risikovurdering og risikostyring vil variere
afhængigt af medlemsstat og institutionstype. En
generel risikovurdering er ikke mulig, da specifikke farer
og risici i individuelle virksomheder bør behandles.
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