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Lärarhandledning
”Arbetsmiljö – kollektivavtal” vänder sig till elever vid
praktiska yrkesgymnasier. Filmen ger en inblick i vad
kollektivavtalet innebär och att man har rätt till en bra
arbetsmiljö. Den ger också praktiska råd hur man kan
gå tillväga om man upptäcker allvarliga brister i arbetsmiljön. Filmen är tänkt som ett diskussionsunderlag.
Efter visningen kan följande frågor ställas:
1) Vad är den lagstadgade minimilönen i Sverige?
2) Vad är ett kollektivavtal?

3) Varför är det viktigt att det finns kollektivavtal?
4) Vilka olika saker regleras genom kollektivavtalet?

5) Hur ska en byggställning vara utrustad för att
vara godkänd?

6) Vilka olika typer av andningsskydd finns det?

7) Hur ska man veta vilken typ av andningsskydd
man ska använda?

8) Hur tycker du man ska agera om man upptäcker
brister i arbetsmiljön på arbetsplatsen?
9) Vad är viktigt att tänka på innan man börjar en
anställning?

10) Hur ska man förhindra att man får förslitningsskador?

Filmen är cirka 32 min, men kan delas upp i två
visningar. Första delen slutar då efter 19:18 med tre
viktiga råd till nyanställda.
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Filmen är producerad 2013
av Öbergs Bild & Reportage AB
i samarbete med:

Svenska Målareförbundet bildades 1887 och är Sveriges
nu äldsta verksamma fackförbund. De organsierar byggnadsmålare, billackerare, industrilackerare, mätare och
servicearbetare.

3M är världsledande inom personlig skyddsutrustning. De
arbetar i nära dialog med t.ex. skyddsombud för att kunna
erbjuda rätt produkter och kringtjänster så att beslutsfattare
och användare kan känna sig trygga. 3M strävar alltid efter
att bidra till en säker och hälsosam arbetsmiljö.
Previa hjälper företag och organisationer att effektivisera,
utveckla ledarskap, engagera medarbetare och skapa en
positiv arbetsmiljö. Previa har 1000 anställda på 70 orter i
hela landet. www.previa.se.

Öbergs Bild & Reportage AB startade 1990 och gör artiklar,
reportage och film åt organisationspress, fackliga tidningar,
skolor och företag. www.obergs-bildrep.se.
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Arbetsmiljö – Kollektivavtal
0:00–3:16

Vad är ett kollektivavtal? Paul Weis, ombudsman på Svenska Målare förbundet,
förklarar.

3:17–6:15

Två unga målare berättar varför de tycker
att bra arbetsmiljö är viktigt.

6:16–8:50

Om arbetsmiljön i kollektivavtalet.

8:50–11:00 Hur en godkänd byggställning ska se ut.
Anders Hermansson.
11:00–15:17 Hur ett stort byggföretag arbetar med att
förbättra arbetsmiljön. Carin Stoeckmann,
vd, Byggmästar’n i Skåne.
15:18–17:36 Företagshälsovård, Previa.
17:36–18:35 Försäkringar genom kollektivavtalet.
18:35–19:18 Tre viktiga saker att tänka på som
nyanställd.
19:19–22:27 Att ställa krav på en säkrare arbetsmiljö.
Hur gör man?
22:28–25:11 Ett skrämmande exempel på dålig arbetsmiljö.
25:12–28:30 Bygg- och slipdamm. Andningsskydd,
Marie Kransdal 3M.
28:30–31:20 Målarfärg och lösningsmedel.
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