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Integrering af arbejdsmiljø på uddannelsesområdet
God praksis inden for skole- og erhvervsuddannelse

Indledning

I fællesskabsstrategien for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 
er uddannelse og forebyggelseskultur identificeret som 
nøglefaktorer for bevarelse og forbedring af arbejdskvaliteten. Det 
Europæiske Arbejdsmiljøagentur har til støtte for denne strategi 
offentliggjort en rapport Mainstreaming occupational safety and 
health into education: good practice in school and vocational 
education (Integrering af arbejdsmiljø på uddannelsesområdet: god 
praksis inden for skole- og erhvervsuddannelse), som giver et bredt 
overblik over eksempler på god praksis i Europa og skitserer 
forskellige skridt mod en systematisk strategi for integrering af 
arbejdsmiljø på uddannelsesområdet. Dette faktablad indeholder 
et sammendrag af rapporten. 

God praksis

Rapporten indeholder 36 eksempler på god praksis, hvoraf 14 er 
præsenteret som casestudier. Eksemplerne på god praksis er 
opdelt efter tre forskellige synsvinkler: en »holistisk« synsvinkel, 
en læseplansynsvinkel og en arbejdspladssynsvinkel. 

»Holistisk« synsvinkel

De cases, som bygger på en »holistisk« synsvinkel, har et mere 
omfattende syn på sikkerhed og sundhed, herunder fysisk, mentalt 
og socialt velvære. Disse cases sætter fokus på hele skolesystemet 
for at forbedre arbejds- og undervisningsmiljøet i skolerne.

Læseplansynsvinkel

Cases, hvor sikkerhed og sundhed er en naturlig del af 
læseplanen, og hvor sikkerhed og sundhed ikke er begrænset til 
et bestemt fag. Sikkerhed og sundhed er integreret som 
»tværgående« emner, med andre ord på alle uddannelses-
niveauer og i forskellige fag, f.eks. i sprog og litteratur.

Arbejdspladssynsvinkel

Cases, som beskæftiger sig med det sidste og vigtige skridt i 
uddannelsesprocessen, nemlig overgangen fra skole til 
arbejdsliv, med fokus på elevernes introduktion til 
arbejdspladsen, skridtene hen imod arbejdslivet og de risici, 
som man skal forholde sig til. Disse cases beskæftiger sig med 
dette spørgsmål på generelt eller sektorspecifikt plan.

Hvordan sammenkædes god praksis med en fremtidig strategi?

På grundlag af disse eksempler på god praksis fremlægges der i 
rapporten et udkast til en model, som viser de vigtigste elementer 
af integrering af arbejdsmiljø på uddannelsesområdet.
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Cases

»National healthy school standard«, Storbritannien, et 
nationalt program, som omfatter en procedure for 
akkreditering af uddannelses- og sundhedspartnerskaber; 
»The safe school«, Nederlandene, et initiativ, som sætter 
fokus på øget kommunikation om sikkerhed og vold i og 
omkring skoler; FAOS (»Light in school safety«), 
Grækenland, udarbejdelse af omfattende procedurer for 
sikkerhedsvurdering i den daglige skolegang og i det 
omgivende skolemiljø ved at etablere offentlig-private 
partnerskaber; »School environment round«, Sverige, et 
koncept for udformning af arbejds- og undervisningsmiljøet 
i skolerne.

Cases

»At the safety school«, Italien, et konceptuelt og 
metodologisk grundlag for lærere om, hvordan arbejdsmiljøet 
indføres i pensum; »Examples of good pactice to promote 
health and safety in primary school«, Italien, udvikling 
og formidling af didaktiske værktøjer på nationalt plan for at 
fremme forebyggelseskulturen; Splaat (»Safe play at all 
times«), Storbritannien, for at øge bevidstgørelsen i 
grundskolen om sikkerhedsspørgsmål, der vedrører en 
byggeplads, og udvikle pædagogiske ressourceprogrammer 
til nationale læseplansfag; Armi project: »Ar and Mi at 
school«/»New kids on the job« (Armi-projektet: »Ar og 
Mi i skole«/»Ny i job«), Danmark, for at udvikle 
grundholdninger og viden og for at give et positivt bidrag til 
egen og andres sikkerhed og sundhed.

Cases

»Preventing accidents to children and young persons 
in agriculture«, Irland, udarbejdelse og indførelse af en 
sikkerhedserklæring, som foreskriver, hvordan arbejdsmiljøet 
skal håndteres på gården; »Synergie«, Frankrig, et projekt 
med sigte på at gøre eleverne økonomisk og socialt nyttige i 
egentlig forstand i et firma via arbejde på sektorspecifikt plan; 
»Students make machines safe«, Belgien, et specifikt 
eksempel på, hvordan elever deltager i sikkerhedsforbedring 
af maskiner; »Check it out«, Storbritannien, en video til 
undervisningsbrug med konkrete eksempler på risici på 
arbejdspladsen; »Young people want to live safely«, 
Tyskland, etablering af en konkurrence for elever på 
erhvervsfaglige skoler; »OSH integrated in curricular 
standards«, Italien, planlægning og afprøvning af 
standardmoduler til undervisning i sikkerhed på skoler og 
erhvervsfaglige uddannelsescentre. 
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Denne model er afledt af den øko-holistiske model for 
sundhedsfremmende skoler og viser de vigtigste eksterne 
faktorer, som influerer på integreringen af arbejdsmiljø på 
uddannelsesområdet, i tillæg til de interne elementer, som virker 
fremmende for integrering af undervisningsmiljø i skolen eller i 
andre uddannelsesinstitutioner.

Modellen bygger på en analyse af en seks-trinsproces til 
integrering af arbejdsmiljø på uddannelsesområdet.

Yderligere oplysninger

Det første skridt til indførelse af modellen i europæisk 
arbejdsmiljø- og uddannelsespolitik blev taget på et seminar 
under det italienske EU-formandskab om »Integrering af 
arbejdsmiljø på uddannelsesområdet — Fremtidens 
arbejdstagere« i oktober 2003 i Rom. Deltagerne var enige om 
behovet for en europæisk strategi for integrering af arbejdsmiljø 
på uddannelsesområdet (Rom-erklæringen). Rom-erklæringen 
er tilgængelig på: http://europe.osha.eu.int/good_practice/
sector/osheducation/rome.stm

På agenturets websted findes der en sektion, som har til formål 
at give yderligere oplysninger om arbejdsmiljø og uddannelse 
på: http://education.osha.eu.int

Agenturet offentliggjorde rapporten Mainstreaming occupational 
safety and health into education: good practice in school and 
vocational education i 2004. Rapporten er tilgængelig på:  
http://agency.osha.eu.int/publications/reports

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur
Gran Vía, 33, E-48009 Bilbao

Tlf. (34) 944 79 43 60, fax (34) 944 79 43 83
E-post: information@osha.eu.int

Trin 1: Oplysninger

Indsaml de nødvendige oplysninger, inden du indleder et 
projekt, f.eks. oplysninger om børn og unges ulykker, antal 
timer, der har været holdt om sikkerhed i skoler eller 
arbejdsvilkår i skoler og andre uddannelsesinstitutioner. 
Erfaring fra lignende projekter skal også tages i betragtning.

Trin 2: Planlægning

Præcisér på forhånd, hvem der skal deltage i projektet. Allerede 
eksisterende erfaringer og strukturer kan være nyttige for dit 
projekt, f.eks. netværk til sundhedsfremme, samarbejde med 
arbejdsmiljømyndigheder og disses uddannelsesinstitutioner. 
Har du undersøgt alle muligheder for finansiering?

Trin 3: Beslutning

Hvis du har fuldført disse første to trin, er du i stand til at 
beslutte, om du vil gennemføre en pilotundersøgelse af 
projektet. Definér projektets generelle formål og dets 
operationelle mål. Opstil en handlingsplan med konkrete 
tidsfrister og ansvarsområder.

Trin 4: Gennemførelse

I projektets gennemførelsesfase vil et vellykket resultat højst 
sandsynligt afhænge af følgende faktorer: erkendelse af 
arbejdsmiljøet som en naturlig del af livslang læring; en bred 
forståelse af arbejdsmiljø, herunder fysisk, mentalt og socialt 
velvære; en direkte forbindelse mellem uddannelsesforanstalt-
ninger og arbejdsplads og inddragelse af erfarne undervisere i 
udformningen af programmet og dets materialer.

Trin 5: Evaluering

Evaluering bør være en naturlig del af dit projekt: Evaluerings-
foranstaltninger bør ledsage og forbedre integrerings-
processen. Du bør endvidere evaluere resultaterne af dit projekt 
med hensyn til disses bæredygtighed og gennemførlighed i 
andre institutioner og i andre kulturelle sammenhænge.

Trin 6: Opfølgning

Udarbejd en plan for fremme af projektet, inden det afsluttes, 
og opstil planer for en aktiv opfølgning så hurtigt som 
muligt.

Model for integrering af arbejdsmiljø på uddannelsesområdet

Europæisk 
arbejdsmiljø- og 

uddannelsespolitik

National 
arbejdsmiljø- og 

uddannelsespolitik

Lokale arbejdsmiljø- og 
uddannelsesinitiativer

Regionale 
arbejdsmiljø- og 

uddannelsesinitiativer
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  8. Evaluering/feedback

 3.  Arbejdsmiljø som del 
 af livslang læring

 7.  Kontakt til  
arbejdspladsen

 4.  Sikkert og sundt undervisnings- 
og arbejdsmiljø

 6.  Interaktive og fleksible 
undervisningsmetoder

  5.  Uddan  
underviseren
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