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Instruktionsvideoer med QR-koder 
 

Her på Ausumgaard er vi en stor medarbejderflok – sammensat af folk fra forskellige 
baggrunde/uddannelser og med vidt forskellige kompetencer. De fleste har også en meget alsidig hverdag – 
og man kan komme ud for mange forskellige arbejdsopgaver.  

Oplæring og mundtlig instruktion er alfa omega, når man skal i gang med en opgave, et redskab eller en 
maskine, som man ikke har prøvet før. Som et supplement til instruktion og oplæring har vi i 2022 igangsat 
et projekt, hvor vi afprøver brugen af instruktionsvideoer.  

På de følgende sider kan du finde links og QR-koder til de første mange instruktionsvideoer. 

 
Videoerne skal være en hjælp til at: 

 
1. Undgå ulykker  

- med korrekt instruktion i sikkerhed, håndtering og værnemidler 
 

2. Undgå at maskiner og udstyr går i stykker  
- ved at sikre korrekt brug og vedligehold 

 

Du kan få et overblik og se instruktionsvideoer til en del maskiner, værksted mm. på de følgende sider. 
Bemærk også QR-koderne rundt omkring på gården – og brug dem endelig.  

Meld også gerne tilbage med feedback eller forslag til flere videoer.  
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QR kode Emne og link Instruktør Dato for 
optagelse 

 

Minilæsser 
 

- Tjek af vand og olie 
- Sikkerhed 
- Tænding og brug 

 
https://youtu.be/eOZD6DIJLTM  

Kristian 28-04-2022 
 
Printet 20/6 

 

Plæneklipper 
 

- Tjek af vand og olie 
- Sikkerhed 
- Tænding og brug 

 
https://youtu.be/4tMMdWJsDvY  

Kristian 28-04-2022 
 
Printet 20/6 

 

Tømrerværksted – orden 
 
 
https://youtu.be/G54teHQ1EH0  

Kristian 28-04-2022 
 
 

https://youtu.be/eOZD6DIJLTM
https://youtu.be/4tMMdWJsDvY
https://youtu.be/G54teHQ1EH0
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Maskinværksted 
 
https://youtu.be/dfKZ4fzRQdA  
 
 

Kristian 28-04-2022 

 

APV-skab tømrerværksted 
 
- værnemidler  
 
https://youtu.be/YN5L1wZL-DY  

Kristian 28-04-2022 

 

Dieseltank 
 
https://youtu.be/7eha--7-U7k  

Kristian 28-04-2022 

 

Fendt 818 
 
Daglig rutine for tjek af olie og vand 
 
https://youtu.be/sniRhjkzzp4  

Søren 08-06-2022 

https://youtu.be/dfKZ4fzRQdA
https://youtu.be/YN5L1wZL-DY
https://youtu.be/7eha--7-U7k
https://youtu.be/sniRhjkzzp4
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Dieseltank  
 
Dokumentation for tankning 
 
https://youtu.be/i6esdiQKO9E  

Søren 08-06-2022 

 

Massey Ferguson 
 
Dagligt tjek af olie og vand 
 
https://youtube.com/shorts/ZaA972oBViU  

Søren 08-06-2022 

 

Fendt 939 
 
Dagligt tjek af olie og vand 
 
https://youtu.be/pyKB7eKUrcY  

Søren 08-06-2022 

 

Teleskoplæsser  
 
Dagligt tjek af olie og vand 
 
https://youtube.com/shorts/szf8uoWWIc0  

Søren 08-06-2022 

https://youtu.be/i6esdiQKO9E
https://youtube.com/shorts/ZaA972oBViU
https://youtu.be/pyKB7eKUrcY
https://youtube.com/shorts/szf8uoWWIc0
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Teleskoplæsser 
 
Start og betjening 
 
https://youtu.be/dtQxbDKgBu8  

Søren 08-06-2022 

 

Betjening af halmfyr 
 
 
 
https://youtu.be/01fCnd8ucBo  

Søren 08-06-2022 

 

TS 100 
 
Dagligt tjek af olie og vand 
 
https://youtube.com/shorts/AoA8pUd5AR8  

Søren 08-06-2022 

 

Svejsning 
 
Værnemidler  
 
https://youtube.com/shorts/BA_-HJrdb9c  

Søren 08-06-2022 

https://youtu.be/dtQxbDKgBu8
https://youtu.be/01fCnd8ucBo
https://youtube.com/shorts/AoA8pUd5AR8
https://youtube.com/shorts/BA_-HJrdb9c
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Søjleboremaskine 
 
- Sikkerhed 
- Brug  
 
https://youtube.com/shorts/9k2Wiv4KrGc  

Søren 08-06-2022 

 

Båndpudser og bænksliber 
 
- Visir eller beskyttelsesbriller 
- høreværn 
- handsker 
 
https://youtube.com/shorts/NG6_c0oE0_0 
  

Søren 08-06-2022 

 

Vinkelsliber 
 
Værnemidler 
 
https://youtube.com/shorts/2oZPVbXYkWw  

Søren 08-06-2022 

 

Håndværktøj fra tømrerværkstedet 
 
Husk 
- skriv på tavlen ved lån 
- husk at tjekke om der er f.eks. sandpapir 
mm. nok sammen med værktøjet  
- husk værnemidler (afhænger af 
værktøjet/opgaven) 
 
https://youtu.be/XDlSSaG27V8  

Svend Erik 16-06-2022 

https://youtube.com/shorts/9k2Wiv4KrGc
https://youtube.com/shorts/NG6_c0oE0_0
https://youtube.com/shorts/2oZPVbXYkWw
https://youtu.be/XDlSSaG27V8


Instruktionsvideoer med QR koder     Ausumgaard 2022 

 

 

 

Bomlift 
 
Husk tjek af olie 
Instruktion ift. betjening. Hvad skal man 
være obs på, hvis maskinen ikke vil køre. 
 
https://youtu.be/JLeX85PciD4  

Svend Erik 16-06-2022 

 

Sugekasse, trælager og store maskiner i 
værkstedet 
 
HUSK 
Fræser, afretter, tykkelseshøvl og rundsav 
må ikke bruges uden tilladelse og grundig 
oplæring!  
 
https://youtu.be/baM9-RIoH7A  

Svend Erik 16-06-2022 

 

Industristøvsugere 
 
Intro til betjening. 
Husk at tømme efter brug 
 
https://youtu.be/a0LRnLo5jlQ  

Svend Erik 16-06-2022 

    

https://youtu.be/JLeX85PciD4
https://youtu.be/baM9-RIoH7A
https://youtu.be/a0LRnLo5jlQ

	Videoerne skal være en hjælp til at:

