
VVS
Kunne det have 
været dig? 





Thomas er ansat i et mindre 
VVS-firma, der primært laver 
spjældarbejde og alt lige fra 
udskiftning af sanitet til 
reparationer af tage og fyr.

Firmaet har i øjeblikket en 
periode med mange 
forskellige små opgaver.

I dag skal Thomas bl.a. alene 
ud hos en privat kunde, som 
skal have repareret en mindre 
stormskade på sit tag.



Det er længe siden, at Thomas 
har været ude for at reparere 
et tag. Det er torsdag, og det 
er et par dage siden, han har 
været på værkstedet.

Ifølge mester SKAL arbejdet 
gøres den pågældende dag.

Da han kommer ind til fir-
maet, er der én af kollegerne, 
der har taget en tagstige, han 
skal bruge for at kunne repa-
rere taget.



Hvad ville DU have gjort?

- Hvorfor?

- Og hvad tror du det ville betyde?



Svar til inspiration

Hvad ville DU have gjort?

Ringet eller bedt mester om at ringe til 
kollegaen for at aftale afhentning af 
tagstigen?

Ringet eller bedt mester om en lift?

Ringet eller bedt mester om at ringe til 
kunden og aftale reparation af taget en 
anden dag?

Andet

Aftalt med kollegaen som har stigen, at 
han tager sig af opgaven?



Ude hos kunden, finder han 
ud af, at der blot skal hamres 
et søm igennem en tagplade, 
som skulle lægges på plads. 

Thomas beslutter sig for at 
forsøge at løse opgaven med 2 
almindelige stiger. 



Han kravler op ad den første 
stige, lægger den anden op ad 
taget og skynder sig op. 

På vej op ad taget vipper 
stigen bagover, og han ryger 4 
meter baglæns ned på asfal-
ten nedenunder. Thomas 
brækker en fod og beskadiger 
sit håndled. 



Spørgsmål til gruppen

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

Hvad gjorde du/I?

Hvilke sikkerhedsregler gælder for arbejde 
på tage?

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


