
Hennings bidrag til ”Gode Historier”  

Sløjd og farlige maskiner                                                                                                                 

De sidste 3 år har jeg primært hjulpet til i 3 sløjdtimer (Håndværk og Design) en gang om ugen på 

Lindegårdsskolen. Ud over at bistå de elever, der havde behov for hjælp, fik jeg også interesse for 

sikkerheden i timerne. I sløjdlokalet er der flere farlige maskiner, som eleverne har mulighed for at 

bruge. Jeg aftalte med læreren, at jeg lavede et Sikkerhedskursus som PowerPoint og dette kursus 

skulle så gennemgås med eleverne, inden de skulle starte med sløjd. 

Elevernes bidrag til kursus i sikkerhed                                                                                          

Kurset startede med en introduktion i, hvad sikkerhed er og hvad kan man gøre for at forhindre 

ulykker mv. Dernæst blev eleverne inddelt i hold og fik til opgave at lave en liste med de ting, der 

har noget med sikkerhed at gøre hjemme hos dem selv. Deres forslag blev læst op og diskuteret. 

For nogle holds vedkommende gik der lidt konkurrence i at finde på flest sikkerhedsanordninger. 

Kurset fortsatte med at vise eksempler på sikkerhedsmæssige løsninger i hjemmet fra bl.a. 

”Husholdningen”, ”Møbler og indretninger i huset” samt fra ”Installationer” (el og vand).  

Opmærksomhed i hverdagen                                                                                                            

Holdene fik nu til opgave at lave en liste med de ting, der har noget med sikkerhed at gøre i 

trafikken, dvs. ”For cyklister og på cykler”, ”På og i biler” samt ”På gader og veje”. Efterfølgende 

blev der vist eksempler på sikkerhedsmæssige løsninger i trafikken bl.a. i form af forbuds- og 

påbudsskilte. 

Skolen var under udvidelse og renovering og eleverne var derfor tæt på byggepladsen, som var 

afspærret. Der er kun adgang til en byggeplads, hvis man opfylder visse sikkerhedskrav (påbud 

som f.eks. at være iført sikkerhedshjelm og sikkerhedssko) og overholder visse regler (forbud som 

f.eks. ikke at ryge og drikke alkohol). Eleverne blev orienteret om disse forhold, ligesom der blev 

vist billeder af byggerod og farlige arbejdsforhold, der kunne give anledning til arbejdsulykker. 

Vigtigt at huske!                                                                                                                                

Kurset ”sluttede med sløjdlokalet”, hvor det bl.a. blev forklaret, at man skal være moden nok (fra 4. 

klasse!) til at få lov til at bruge maskinerne. Derudover kan der være krav om at bruge 

beskyttelsesbriller og/eller sikre langt hår og løsthængende tøj mv. Der blev vist billeder af ulykker 

med langt hår, og der blev opfordret til på forskellig måde at holde orden i lokalet, så der ikke sker 

ulykker.  

Eleverne har en forståelse af, at det er vigtigt at tage kurset, og at man skal tage det alvorligt. Først 

når man har taget kurset, kan man komme i værkstedet og få lov til alt det sjove. 

Erfaringen med elevernes bevidsthed om sikkerhed er, at det ikke er det, de tænker mest på. De skal 

derfor jævnligt mindes om det, og det er nu aftalt med læreren, at visse slides fra kurset sættes op på 

væggen på strategiske steder. 

 

 


