
Antallet af arbejdsbaserede ulykker i EU 
adskiller sig meget landene imellem, det-
te fremgår eks. af den standardiserede 
indeksrate (per 100.000 arbejdere) om 
dødelige arbejdsulykker, foruden ulykker 
i trafikken for passagerer og fører i 2012 
(Eurostat, ESAW, 2012), hvor Danmark 
ligger på EUs gennemsnit, men stadig 
dobbelt så mange som i GB. Lignende 
tal findes for Spanien, Cypern og Malta.

En af forskellene er at i projektlandende 
er det kun GB som har obligatoriske 
tests som skal bestås med regelmæssi-
ge mellemrum. F.eks. skal ansatte, som 
kommer i kontakt med elektricitet (i Byg-
ge & Anlæg), bestå en sikkerhedstest.

I Danmark udsendte det nationale forsk-

ningscenter for arbejdsmiljø et spørge-
skema til 50.000 arbejdere i beskæftigel-
se og modtog 27.000 svar (Marts 2014), 
som viste at elektrikere sammenlignet 
med andre arbejdsgrupper er involve-
ret i mere end det gennemsnitlige antal 
ulykker lider samt under mere end de 
gennemsnitlige fysiske belastninger. Eks. 
arbejde på knæ eller i hugstilling 61,19% 
sammenlignet med et gennemsnit på 
17,2% for alle grupper, løfter eller bærer 
mere end en fjerdedel af arbejdstiden 
56,57% sammenlignet med et gennem-
snit for alle grupper på 30,68% og arbej-
de med løftede arme 51,43% sammen-
lignet med et gennemsnit for alle grupper 
på 18,33%.
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Mobilitet: 
De forskellige regler om sikkerheds-
træning/tests for elektrikere udgør en 
barriere for mobilitet, dette projekt vil 
søge at fjerne sådanne barriere ved at 
udvikle E-læringsmaterialer (versioner til 
online og klasseundervisning) for at støtte 
El-sikkerhed i forbindelse med arbejde 
under spænding på elektriske installatio-
ner, reparationer osv. samt prætests og 
posttests som en del af arbejdsmiljø- og 
sikkerhedsundervisning af elektrikere.

Kursusmoduler: 
Indholdet i kursusmodulerne tilrettelæg-
ges så det er muligt at bruge det som 
en del af CLIL (Indholds- og sprogunder-
visningsintegreret læring), CLIL stilladse-
ringen vil hovedsageligt bestå af online 
tekster med alle ord linket til ordbøger på 
118 sprog, dette vil hjælpe med at forbe-
rede håndværkere til mobilitet.

Målgrupper: 
Projektet har to hovedmålgrupper fra 
samme sektor: Elektrikere og elektriker-
lærlinge, hovedparten af det foreslåede 
udbytte vil også være egnet til til alle 
slags ansatte indenfor Bygge & Anlægs-
områderne.

Partnerne: 
Partnerskabskonsortiet består af er-
hvervsskoler (Syddansk Erhvervsskole, 
Politeknika Ikastegia Txorierri S. Coop, 
Bridgwater and Taunton College, Malta 
College of Arts Science and Technology 
samt Intercollege) som repræsenterer 
Danmark Cypern, Storbritannien, Mal-
ta og Spanien (fra den baskiske del af 
Spanien) og en europæisk NGO (Euro-
pean Forum of Technical and Vocational 
Education and Training) med direkte 
adgang til tværeuropæiske netværk og 
politikere.

Planen: 
Projektarbejdet vil begynde med en 
kortlægning af forskellene mellem de 
regler, som styrer sikkerhedstræning/
kurser for elektrikere samt forskellene 
mellem landenes elektriske installationer. 
Erhvervsskolerne vil udvikle en webba-
seret OER (Open Educational Resource) 
med multimedierige interaktive materialer 
og cases om sikkerhed for elektrikere og 
andre ansatte indenfor Bygge og Anlæg. 
Alle træningsmaterialerne vil være tilgæn-
gelige på dansk, engelsk, græsk, malte-
sisk og spansk.

Læseplan: 
For at udnytte projektresultaterne, vil 
partnerskabet udarbejde læseplaner som 
viser, hvordan ressourcerne bruges på 
en individuel basis (fjernundervisning) og 
til holdundervisning.

Anbefalinger: 
I løbet af projektet vil de udviklede ma-
terialer blive afprøvet for at sikre deres 
effektivitet sammenlignet med det eksi-
sterende ECS-system fra GB. Baseret 
på resultaterne vil projektet udarbejde en 
anbefaling af træning/tests i sikkerhed for 
elektrikere.

Akkreditering: 
Partnerskabet vil i samarbejde med 
arbejdsgiver- og fagforeninger undersø-
ge samt arbejde for en fremtidig akkre-
ditering af udbyttet/tests på tværs af 
de deltagende partnerlande. En sådan 
akkreditering vil både fjerne mobilitetsbar-
riere samt forbygge slidtage og arbejds-
ulykker.


