
Sikkerhedskultur
•  Fortæl om virksomhedens indstilling til  

sikkerhedskulturen hos HC Pumps & Trucks

•  Fortæl om din egen holdning til  
sikkerhedskultur hos HC Pumps & Trucks

•  Hvordan mener du, at sikkerhedskulturen er hos  
HC Pumps & Trucks nu i forhold til for ca. 2 år siden?

•  Fortæl om ”lige ved og næsten ulykker”, hvad det betyder og 
hvilke handlinger det kræver 

Farlige forhold – farlig adfærd
• Forklar forskellen på farlige forhold og farlig adfærd

• Find eksempler på farlige forhold fra din dagligdag

• Find eksempler på farlig adfærd fra din dagligdag
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HC Pumps & Trucks nu i forhold til for ca. 2 år siden?

•  Fortæl om ”lige ved og næsten ulykker”, hvad det betyder og 
hvilke handlinger det kræver 

Personligt sikkerhedsudstyr
•  Hvilke ting hører til dit personlige sikkerhedsudstyr?

•  Fortæl om sikkerhedsudstyrets kvalitet og vedligeholdelse

•  Hvem er ansvarlig for dit personlige sikkerhedsudstyr  
og hvad betyder det i praksis?
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Sikkerhedskultur
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HC Pumps & Trucks nu i forhold til for ca. 2 år siden?

•  Fortæl om ”lige ved og næsten ulykker”, hvad det betyder og 
hvilke handlinger det kræver 

Den sorte boks
• I hvilke situationer skal du bruge siden med Vanskelige forhold?

• Hvad menes der med Vanskelige forhold?

•  Fortæl om Risikovurderingsskemaet  
– hvad det drejer sig om og i hvilke situationer det skal bruges 

•  Forklar hvad SAFE står for, hvad det betyder  
og hvordan det skal bruges
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Sikkerhedskultur
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sikkerhedskulturen hos HC Pumps & Trucks

•  Fortæl om din egen holdning til  
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•  Hvordan mener du, at sikkerhedskulturen er hos  
HC Pumps & Trucks nu i forhold til for ca. 2 år siden?

•  Fortæl om ”lige ved og næsten ulykker”, hvad det betyder og 
hvilke handlinger det kræver 

De 5 S’er
•  Forklar hvad De 5 S’er står for

•  Fortæl hvad formålet med De 5 S’er er og hvordan  
det skal bruges i dagligdagen

•  Fortæl om hvad du selv gør for at leve op til kravene  
ved De 5 S’er

DIPLO
M

2
1

3

DIPLO
M

2
1

3

Opgave 1

Opgave 2



Sikkerhedskultur
•  Fortæl om virksomhedens indstilling til  

sikkerhedskulturen hos HC Pumps & Trucks

•  Fortæl om din egen holdning til  
sikkerhedskultur hos HC Pumps & Trucks

•  Hvordan mener du, at sikkerhedskulturen er hos  
HC Pumps & Trucks nu i forhold til for ca. 2 år siden?

•  Fortæl om ”lige ved og næsten ulykker”, hvad det betyder og 
hvilke handlinger det kræver 

Grønt lys
•  Fortæl om reglerne i forbindelse med levering af beton – 

herunder modenhedstiden for beton og hvilke forholdsregler, 
du skal følge, hvis der er risiko for at modenhedstiden overskrides

•  Forklar hvordan du skal forholde dig, 
når du leverer beton til pumpe.  
Forklar om din placering ved 
rengøring af slisken

•  I forbindelse med din kørsel skal du 
naturligvis overholde færdselsreglerne. 
Nævn nogle områder som er særligt 
betydningsfulde ved trafikale forhold
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Sikkerhedens betydning
•  Hvilken betydning mener du, at vores  

arbejde med sikkerhed og arbejdsmiljø har?

•  Der sker ca. 600 tilløb til skader før der opstår 
én alvorlig personskade. Hvad siger det dig?

•  Hvordan vil du beskrive HC Pumps & Trucks’ 
niveau for sikkerhed og arbejdsmiljø?

•  Fortæl om hvilke handlinger og adfærd, der er acceptabel  
og ikke acceptabel i forhold til sikkerhed og arbejdsmiljø hos 
HC Pumps & Trucks?
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• Forklar forskellen på farlige forhold og farlig adfærd

• Find eksempler på farlige forhold fra din dagligdag

• Find eksempler på farlig adfærd fra din dagligdag
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•  Hvilke ting hører til dit personlige sikkerhedsudstyr?

•  Fortæl om sikkerhedsudstyrets kvalitet og vedligeholdelse

•  Hvem er ansvarlig for dit personlige sikkerhedsudstyr  
og hvad betyder det i praksis?

Opgave 2



Sikkerhedens betydning
•  Hvilken betydning mener du, at vores  

arbejde med sikkerhed og arbejdsmiljø har?

•  Der sker ca. 600 tilløb til skader før der opstår 
én alvorlig personskade. Hvad siger det dig?

•  Hvordan vil du beskrive HC Pumps & Trucks’ 
niveau for sikkerhed og arbejdsmiljø?

•  Fortæl om hvilke handlinger og adfærd, der er acceptabel  
og ikke acceptabel i forhold til sikkerhed og arbejdsmiljø hos 
HC Pumps & Trucks?

DIPLO
M

2
1

3

DIPLO
M

2
1

3

Opgave 1

Den sorte boks
• I hvilke situationer skal du bruge siden med Vanskelige forhold?

• Hvad menes der med Vanskelige forhold?

•  Fortæl om Risikovurderingsskemaet  
– hvad det drejer sig om og i hvilke situationer det skal bruges 

•  Forklar hvad SAFE står for, hvad det betyder  
og hvordan det skal bruges
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Farlige forhold – farlig adfærd
• Forklar forskellen på farlige forhold og farlig adfærd

• Find eksempler på farlige forhold fra din dagligdag

• Find eksempler på farlig adfærd fra din dagligdag
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Personlig adfærd
•  Et vigtigt ord går igen: Det er ANSVAR.  

Fortæl om hvad du forstår ved det i forhold  
til sikkerhed og arbejdsmiljø?

•  På skalaen:  
Bevidst ukvalificeret / Bevidst kvalificeret / Ubevidst kvalificeret 
Hvor mener du at HC Pumps & Trucks som helhed befinder sig?

•  Og hvor mener du selv, at du befinder dig?
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