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 Er de her spørgsmål OK?  
Eller er der noget vi skal ændre på og 

gøre bedre. 

Ikke 
rele-
vant 

 

 

Alt er i 
orden 

 

 

Kan 
forbedres 

 

 

 

Skal 
ændres 

 
 

 

Hvis der er noget der skal 
ændres eller forbedres så 

SKAL du skrive det her – og 
hvordan det kan ske 

       

1 Har du fået instruktioner om hvordan du 
skal udføre arbejdet, så du kan udføre det 
uden at komme til skade? 

  X  Flytning af sten mht 
udstilling 

2 Ved du hvordan du skal reagere hvis der 
sker uforudsete hændelser? 

   X Hvad menes med 
spgs.? Er det 
førstehjælp? Eller en 
vred kunde? 

       

3 Er temperaturerne indendørs OK? 
 

   X Ingen mulighed for at 
ændre varme/kulde 

4 Er der trækgener? 
 

  X  Med de temperaturer 
der er pt er der ingen 
trækgener. Men når 
efterår og vinter 
kommer – kan jeg 
forestille mig det 
bliver fodkoldt. 
Indgangspartiet – 
badeværelset og 
frokostrum trænger til 
”isolering” 

5 Er luftkvaliteten i arbejdsrum OK?    X ”Gammel” og 
indelukket lugt 

6 Er der blænding fra vinduer eller lys i pc 
eller bordflade? 

  X  Markise kunne hjælpe 
på skarp sol fra vest 
siden 

7 Er dit arbejdslys OK? 
 

   X Man fornemmer ikke 
om der er lys 

8 Er der generende støj fra udstyr? 
 

X     

9 Synes du din arbejdsplads er godt 
indrettet? 

  X  Det er meget små rum 

10 Er skærm, stol og bord indrettet, så det er 
OK til dig? 

   X Det er ældre og kan 
ikke justeres  

11 Er der ergonomiske udfordringer? 
 

  X  Ja skrivebord og stol 



12 Har du tunge løft? 
 

X    Ved ikke hvad jeg lige 
skal svare – 
udstillingen har jeg 
ikke rokeret på da jeg 
ikke kan løfte stenene. 

13 Er arbejdet med faremærkede produkter 
OK? 

X     

14 Er der synlige tegn på fugtskjolder, mørke 
områder eller skimmelsvamp? 

   X På toilettet som er 
sammen med mit 
”køkken”- en utæt 
vask – kloak løber over 
når jeg bruger vand 
ved vasken og langs 
rørene når jeg bruger 
vandet. 

       

15 Har du certifikat og kørekort til de 
køretøjer du kører med for Danske 
Stenhuggerier? 

X     

16 Er førstehjælpsudstyret OK?    X Der er ingen 
førstehjælps udstyr 

 


