F

Herunder er vist tre måder til at identificere risikofaktorer, som har været
brugt i dag- og fritidstilbud:

Post-it sedler
En meget enkel metode er at skrive risikofaktorer på post-it sedler. En
situation eller et sted, hvor der vurderes at kunne være en risiko, skrives på
en seddel. Sedlerne kan fx sættes op på en tavle eller plakat i personalerummet eller kan afleveres til arbejdsmiljøgruppen. Forslag til at forebygge
risikoen kan enten skrives på samme seddel eller på en anden.
Tavlen kan inddeles i forskellige felter, fx så risikofaktorer på legepladsen
sættes i et felt og risikofaktorer på indendørs gangveje sættes i et andet felt.

Fotos
En anden måde at synliggøre en risiko på er at tage et billede af situationen eller af stedet, hvor risikoen forekommer. Foto bruges måske i forvejen
i det pædagogiske arbejde, og for de fleste vil det være meget hurtigt at
tage et billede og sende det til arbejdsmiljøgruppen. Det vil være godt med
uddybende kommentarer og forslag til, hvordan risikoen kan forebygges.
Arbejdsmiljøgruppen bringer fotos og forslag op på et personalemøde, hvor
forslag til forebyggelse kan drøftes.
Husk at overholde jeres retningslinjer for fotografering.

Runderinger
En tredje metode er systematisk at gå runder, hvor der kigges efter risikofaktorer. Fx:
•
•

•

n

I kan forebygge ulykker ved at være opmærksomme på steder og situationer, hvor der er en risiko for at falde, snuble eller støde ind i noget. Som
arbejdsmiljøgruppe har I en særlig opgave med at være systematiske i
jeres arbejde med at få øje på risikofaktorer. I kan med fordel inddrage alle
ansatte – og børn og forældre – i denne opgave.

En årlig rundering af udearealerne foretaget af arbejdsmiljøgruppen
Periodevise runderinger, hvor arbejdsmiljøgruppen eller arbejdsmiljørepræsentanten på udvalgte dage og tidspunkter kigger efter, om der
fx er frie gangveje, eller tager en snak med kollegerne om, hvordan de
undgår at bære på børnene.
En runde på legepladsen, som foretages af en medarbejder inden børnene får lov at komme ud på den

Gør det nemt og vedkommende
Uanset hvilken metode I vælger, så skal I gøre det nemt og vedkommende
for jeres kolleger at bidrage. Det handler om kollegernes sikkerhed og om at
undgå menneskelige omkostninger, som følge af unødvendige ulykker og
deraf følgende sygefravær.
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