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Dato:

Arbejdssted:

Bygherre:

Byggeriets	  art:

Byggeriets	  varighed:

Hovedentreprenør:



Proceslogbog

!

!!

Underentreprenører:

Navn Fag Opstart	  dato Afslut	  dato Bemanding

Sjakkets	  opgave:

Sjakkets	  sammensætning:

Navn S8lling Opstart	  dato Afslut	  dato



Proceslogbog

1.	  Tema:	  Opgave	  og	  Samarbejde	  !
!
Hvad	  hæmmer	  opgaveløsningen,	  kommunikaDonen	  og	  samarbejdet	  på	  
byggepladsen?	  !
Kny;er	  problemet	  sig	  8l	  opgaveløsningen?:	  

!
Kny;er	  problemet	  sig	  8l	  kommunikatonen?:	  

!
Kny;er	  problemet	  sig	  8l	  samarbejdet?:	  

!

Dato: OverskriC:

Skyldes det materialevalget?

Skyldes det byggemetoden?

Skyldes det tidsplanen?

Er der arbejdsmiljømæssige udfordringer?

Andet:!!

Skyldes det dårlig kommunikation med bygherre/bygherrerådgiver?

Skyldes det dårlig kommunikation med byggeledelsen på pladsen?

Skyldes det dårlig kommunikation med firmaet?

Skyldes det dårlig kommunikation andre faggrupper?

Skyldes det dårlig kommunikation med leverandører?

Andet:!!

Skyldes det manglende koordinering imellem faggrupperne

Er der problemer med at skulle udføre arbejdet på samme tid og sted?

Er nødvendige forudgående arbejdsprocesser ikke udført?

Er andres materialer og affald på arbejdsstedet, til gene?

Er der problemer med at materialer og værktøj forsvinder?

Er der ulige aflønningsforhold

Andet:!!
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Hvad	  er	  effekten	  af	  problemet?:	  

!
Hvad	  er	  den	  primære	  årsag	  8l	  problemet?:	  

!!!!

Udvider problemet tidsforbruget?

Hæmmer problemet indtjeningen?

Er problemet årsag til fravær

Er problemet hæmmende for din arbejdslyst

Er problemet årsag til fysisk ubehag

Er problemet årsag til psykisk ubehag

Andet:!!

Tidsplan

Ledelse

Logistik/Byggepladsindretning

Faggruppernes samarbejde

Arbejdsmiljøorganisationen

Andet:!!
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Er	  samarbejdet	  og	  kommunikaDonen	  god	  nok	  i	  sjakket?	  !
Hvordan	  viser	  problemet	  sig?:	  

!
Hvad	  er	  effekten	  af	  problemet?:	  	  

!
Hvad	  er	  årsagen	  8l	  problemet?:	  

!!!

Dårlig tone

Mopning

Sladder

Misbrug (alkohol, stoffer)

Fravær

Ulige arbejdsforhold (løn, arbejdstid, arbejdsopgaver)

Ulyst til at tale om problemerne

Tilbagevendende uafklarede konflikter

Andet:!!

Giver problemer for produktiviteten?

Er arbejdets kvalitet forringet?

Bringer du problemet med hjem?

Giver det overvejelser om arbejdsskift, eller opløsning af sjak?

Indtjeningen er for lav

Andet:!!

Mangel på klare aftaler (mødetid, skurregler, arbejdsmoral, kvalitet)

Forventningsafstemning

Forståelse og accept af hinandens personlighed

Mistillid

Andet:!!



Proceslogbog

2.	  Tema:	  Procesredskaber	  !
!
Hvilke	  redskaber	  kan	  forbedre	  byggeprocessen?	  	  
Hvilke	  erfaringer/redskaber	  har	  vi,	  der	  kunne	  løse	  problemet?	  	  	  !

!

Dato: OverskriC:

Problem:

Løsningsforslag:

Effekt:

Problem:

Løsningsforslag:

Effekt:
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2.	  Tema:	  Procesredskaber	  !
!
Hvilke	  redskaber	  kan	  forbedre	  byggeprocessen?	  	  
Hvilke	  erfaringer/redskaber	  har	  vi,	  der	  kunne	  løse	  problemet?	  !

!!

Dato: OverskriC:

Problem:

Løsningsforslag:

Effekt:

Problem:

Løsningsforslag:

Effekt:
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3.	  Tema:	  Arbejdsmiljø	  !
!
Hvordan	  arbejdsmiljø	  og	  sikkerhed	  yderligere	  integreres	  på	  byggepladsen?	  	  !
Hvor	  er	  udfordringerne?	  !!!
Hvilke	  mulige	  løsninger	  er	  der?	  !!!
Hvad	  kunne	  en	  løsning	  være?	  !!!
Hvad	  ville	  effekterne	  af	  løsningen	  være?	  !!!
Hvordan	  kan	  arbejdsmiljø	  og	  sikkerhed	  yderligere	  integreres	  	  
i	  sjakket?	  !
Hvor	  er	  udfordringerne?	  !!!
Hvilke	  mulige	  løsninger	  er	  der?	  !!!
Hvad	  kunne	  en	  løsning	  være?	  !!!
Hvad	  ville	  effekterne	  af	  løsningen	  være?	  !

Dato: OverskriC:
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4.	  Tema:	  Bundlinje	  !
!
Løsningseffekter?	  
Hvad	  hedder	  løsningsforslaget?:	  !
Hvilke	  kvalita8ve	  effekter	  opnås?	  

!
Hvilke	  kvan8ta8ve	  effekter	  opnås?	  

!
Fordele	  og	  ulemper?	  

!

Dato: OverskriC:

Kvalita8v	  effekt opnås	  af	  hvem ved	  bidrag	  af	  hvad fra	  hvem

Kvan8ta8v	  effekt opnås	  af	  hvem ved	  bidrag	  af	  hvad fra	  hvem

Fordel for	  hvem Ulempe for	  hvem
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Proceslogbog	  beskrivelse	  
!
Procesloggen	  er	  inspireret	  af	  logbogen	  på	  et	  skib,	  her	  registrere	  skipper	  alt	  af	  
betydning	  for	  skib,	  mandskab,	  last	  og	  opgave.	  Derved	  kan	  man	  gå	  8lbage	  og	  se	  
hvilke	  hændelser	  der	  udløste	  hvilke	  beslutninger	  og	  omvendt.	  	  Procesloggen	  skal	  
ikke	  registrere	  sejlads	  på	  havet	  men	  udvikling	  af	  proceskvalitet	  på	  byggepladsen.	  
Procesloggen	  indledes	  med	  en	  registrering	  af	  bl.a.:	  Dato,	  Sted,	  Byggeriets	  art,	  
Sjakkets	  størrelse,	  sammensætning	  og	  opgave.	  !
Procesloggen	  er	  opbygget	  som	  en	  skabelon	  omkring	  fire	  temaer:	  	  !

� 	  !
Til	  hvert	  tema	  er	  der	  formuleret	  to	  sæt	  spørgsmål.	  Det	  ene	  sæt	  re;er	  sig	  ud	  mod	  
udfordringer	  på	  byggepladsen	  som	  helhed,	  det	  andet	  sæt	  re;er	  sig	  ind	  mod	  
sjakket.	  	  !
Selvom	  spørgsmålene	  er	  enkle	  i	  deres	  formulering,	  kan	  de	  godt	  være	  vanskelige	  at	  
svare	  på.	  Og	  det	  kan	  være	  at	  svarene	  fører	  8l	  nye	  spørgsmål.	  Kæden	  af	  
problems8llinger,	  undersøgelser,	  løsningsforslag	  og	  nye	  spørgsmål	  nedfældes	  i	  
procesloggen	  over	  kortere	  eller	  længere	  8d.	  Derfor	  angives	  der	  dato	  hver	  gang	  der	  
8lføjes	  ny	  i	  logbogen.	  Derved	  fastholdes	  ejerskabet	  8l	  ny	  viden	  og	  løsningsforslag	  i	  
sjakket.	  !
Der	  kan	  være	  tale	  om	  flere	  forskellige	  og	  uaSængige	  problems8llinger	  som	  der	  
skal	  arbejdes	  med	  og	  nedfældes	  i	  procesloggen.	  Derfor	  bør	  en	  selvstændig	  
problems8lling	  have	  en	  overskriC.	  !!


