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Flere bygherrer har brugt lærlingeskilte på bygge-
riets plankeværk eller ved byggepladsens indgang 
for at skabe fokus på lærlinge indsatsen. Der er 
gode erfaringer med at visualisere indsatsen med 
bannere og skilte på byggepladshegnet. Ideen til 
skiltene er hentet fra arbejdsmiljøområdet, hvor 
skilte med antal arbejdsdage uden ulykker og fej-
ringer af fx 100 dage uden arbejdsulykker er blevet 
udbredt.

Ved at bygherren/entreprenøren opsætter skilte 
med antallet af lærlinge på byggeriet, skabes der 
både et fokus indadtil på byggepladsen og udadtil 
for offentligheden. 

Indadtil formidler skiltet et budskab til de ansatte 
på byggeriet: ”Som bygherre, entreprenør og unde-
rentreprenør er vi sammen om at sørge for at ud-
danne unge til byggeriet. Det er en fælles indsats, 
og vi har fokus på den”. 
Hvis ikke informationerne er troværdige og opda-
terede, kan det skade omdømmet for alle byggesa-
gens parter.

Udadtil har skiltet flere funktioner. Dels viser det 
omverdenen, at bygherren og entreprenørerne på 
det pågældende byggeri tager et samfundssansvar, 
dels gør skiltet opmærksom på, at der findes lære-
pladser, og at det er muligt at søge en læreplads på 
dette byggeri. 

Erfaringerne er at bygherren skal gøre sig klart om 
man skiver vi har xx antal lærlinge på byggeplad-
sen, eller man skiver vi har xx antal på lærlinge på 
byggeriet/projektet. 

Det kan være vanskeligt at opgøre det eksakte 
antal lærlinge, der er på pladsen på dagen, derfor 
kan antallet på skiltet hurtigt komme ud af trit med 
virkeligheden og miste troværdighed. Ved at skive, 
hvor mange lærlinge der har været på byggeriet/
projektet, vil tallet være mere i overensstemmelse 
med virkeligheden og fortælle den historie, man 
gerne vil have frem: Vi har uddannet xx antal lærlin-
ge på projektet til dags dato. 

6. LÆRLINGE SKILTE PÅ BYGGERIETS  
PLANKEVÆRK

Under byggeriet af kontrolcenter på Letbanen i København havde CG Jensen skilte med antal lærlinge på 
pladsen.
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