
Redskaber
til en god og sikker start på lærlingeforløbet

I foråret 2017 sætter Herningsholm Erhvervsskole fokus 
på at skabe gode lærlingeforløb for murer-, tømrer- og 
VVS-lærlinge. Ved at medvirke til dette og sørge for en 
god introduktion og oplæring, vil du og dit firma få:

•  Højere produktivitet – da lærlingen hurtigere  
bliver god til arbejdet

•  Bedre kvalitet – da lærlingen laver færre fejl

•  Bedre arbejdsmiljø – da lærlingen trives bedre

•  Bedre indtjening – da firmaet undgår udgifter  
til ulykker, skader og sygedage

Til dig der skal have en ny lærling

For at evaluere indsatsen for bedre lærlingeforløb, vil lærlingen og mester/oplæringsansvarlig fra firmaet  
blive bedt om at svare på et kort spørgeskema før forløbet starter samt efter 3 måneder af forløbet.

Projektet foregår i samarbejde mellem Herningsholm Erhvervsskole, Arbejdsmedicin på Regionshospitalet  
Herning og det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Projektlederen er Kent Jacob Nielsen fra Arbejds-
medicin, Regionshospitalet Herning, som kan kontaktes på tlf 7843-3500.

Gode rollemodeller er den bedste måde at sikre god 
oplæring og forebygge problemer. Denne mappe inde-
holder nogle enkle redskaber, som kan hjælpe med at 
sikre gode rollemodeller og en god ramme om starten 
på lærlingeforløbet.

Udover redskaberne i denne mappe, vil I som en del af 
projektet få besøg af en certificeret arbejdsmiljølærer fra 
Herningsholm Erhvervsskole, der vil hjælpe jer med at 
skabe et godt lærlingeforløb.

Hvis det er relevant for jer, vil I også få mulighed for, 
uden omkostninger, at få besøg af Byggeriets Arbejds-
miljøbus (BAM-BUS) der er en konsulenttjeneste, der 
kan give råd og vejledninger om god arbejdsmiljøprak-
sis ved specifikke problemstillinger.

Tidspunkt Handling Redskab

Før opstart Udpeg oplæringsansvarlig Test din oplæringsansvarlig

Første dag Opstartssamtale med lærlingen Huskeseddel til opstartssamtale

Opstartsforløb for lærlingen Opstartsplan

Første måned Fokus på de almindelige lærlingeulykker Typiske lærlingeulykker

Logo på biler, hjemmeside mv. Klistermærker til bil

Besøg af lærer fra Herningsholm APV og handleplaner

Anden måned Evt. besøg af konsulent fra BAM-BUS

Huskeseddel til statussnak  
med lærling

Statussnak med lærling

Tredje måned Besøg af lærer fra Herningsholm 

Før opstart 1.dag 1.måned 2. måned


