
Maler
Ulykke med stige





En mandag morgen tager en 
nyligt udlært malersvend 
Søren hen til det lille maler-
firma, hvor han er blevet 
ansat.

Om mandagen holdes der altid 
morgenmøde, hvor ugens 
arbejdsopgaver fordeles.

Ellers mødes firmaets malere 
næsten altid direkte ude hos 
privatkunder eller på bygge-
pladsen.



Firmaet har en travl sommer-
periode, og denne uge bliver 
ingen undtagelse.

Mester dirigerer og Søren får 
5 opgaver, der skal laves den 
dag.

De 4 skal laves alene og den 
sidste sammen med mester 
selv.



Han føler sig overvældet af 
antallet af opgaver og deres 
omfang og har en fornem-
melse af, at han har mere at 
lave end et par af sine ældre 
kolleger.

Den første opgave består i at 
male en gavl på et 4 meter 
højt parcelhus.



Hvad ville DU have gjort?

Accepteret at du skal klare mange opgaver 
alene?

Accepteret antallet af opgaver?

Påpeget den skæve fordeling af opgaverne 
overfor mester?

Bedt en kollega om hjælp?

Andet?



Det er Søren nu ikke så ked 
af, for han får rigtig travlt og 
alle opgaverne vil tage læng-
ere tid, hvis han skal bruge 
stilladset.

Mester fortæller Søren at han 
til de første opgaver er nødt 
til at bruge stige, da mester 
selv skal bruge firmaets rulle-
stillads.



På den anden side er der to 
arbejdsopgaver, hvor han ikke 
er helt sikker på, hvordan 
arbejdsforholdene er. 

Søren har meget respekt for 
sin mester og vil helst ikke 
vise sin usikkerhed. Så han 
siger ingenting.



Hvad ville DU have gjort?

Spurgt mester om forholdene på arbejds-
stederne?

Set arbejdsstedet an og derefter ringet til 
mester?

Accepteret betingelserne uden at sige 
noget?

Sige helt fra?

Andet?

Drøfte ændring af rækkefølgen af 
opgaverne indtil rullestilladset er ledig?

Drøfte muligheden for leje af rullestillads?



Søren pakker varebilen og 
kører ud til den første kunde, 
hvor han skal male gavlen på
det 4 meter høje parcelhus.

Da han ankommer hos kunden 
bemærker han, at græsset er 
vådt, da det har regnet om 
natten, men gavlen er tør. 
Han er ikke sikker på, om det 
betyder noget for sikker-
heden, men ender med at 
placere stigen i det våde 
græs.



Hvad ville DU have gjort?

Accepteret betingelserne?

Ringet til mesteren og spurgt til 
sikkerheden?

Ringe til mesteren og aftale at gå videre til 
næste opgave?

Andet?

Anvendt beslag til at sikre at stigen ikke 
glider?



Søren kravler op ad stigen og 
begynder at male.

Netop som han er godt i gang 
kommer han i tanke om, at 
han har glemt en mindre 
malerpensel ude i vare-
vognen.



På vej ned ad stigen glider 
Søren et par meter ned ad 
trinene og lander med ryggen 
inden han banker hovedet ind 
på hjørnet af husets væg.



Han prøver på at fortsætte 
med arbejdet, men mærker 
kort tid efter, at han har 
frygtelig hovedpine – og et par 
sekunder efter falder han 
bevidstløs om.

Skaden viser sig at være en 
mindre blødning i hjernen, og 
Søren bliver uarbejdsdygtig i 
et par måneder.



Spørgsmål til gruppen

Har I selv taget lignende chancer eller har 
I oplevet kolleger, der overtrådte 
sikkerhedsreglerne?

Hvad gjorde I?

Hvilke sikkerhedsregler er der i for-
bindelse med arbejde i højden (stiger 
stillads mm)?

Hvordan kan I som lærlinge bedst være 
med til at sikre et godt arbejdsmiljø?


