Dansk
Maskinhandlerforening
”Trainee”.

Forord
Dansk Maskinhandlerforening og Dansk Metal har lavet trainee-ordningen for at give
dig og andre unge muligheden for at prøve kræfter med et job enten som entreprenørmaskinmekaniker eller landbrugsmaskinmekaniker .
Som trainee får du mulighed for at afprøve dine interesser og evner i samarbejde med
virksomheden, inden du vælger en af de to uddannelser
Mappen her er udarbejdet til dig som ny trainee på virksomheden. I mappen er der
nyttige oplysninger og vejledninger, som du og den virksomhedsansvarlige gennemgår
på din første arbejdsdag, så I har styr på arbejdsopgaver og sikkerheden, inden du går
i gang. I mappen finder du også links til forskellige hjemmesider, hvor du kan få meget
mere at vide.
Vi håber, du får glæde af trainee-forløbet, og dit nye job hjælper dig til at træffe det
helt rigtige uddannelsesvalg.
Held og lykke med trainee-forløbet.

Dansk Maskinhandlerforening
Kobbelvænget 72
2700 Brønshøj
Telefon 39 27 00 87

Dansk Metal
Uddannelsessekretariatet
Nyropsgade 38, 1780 København V
Telefon 33 63 20 00
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Klik dig direkte til det ønskede emne!
Sideskift og tilbage via piletasterne forneden.

Din og virksomhedens tjekliste.

Sæt kryds i de tomme firkanter når I har genneført punkterne.
Introduktion til virksomheden
herunder:
Rundvisning i virksomheden
Præsentation af dine kontaktpersoner:
• Arbejdsleder
• ”Virksomhedsansvarlig”
• Tillidsrepræsentant
• Sikkerhedsrepræsentant
• Arbejdskolleger
Løn og ansættelsesvilkår.
Løn og ansættelsesvilkår
Aftale om trainee-ansættelse
Sikkerhed og arbejdsmiljø.
Gennemgang af Arbejdstilsynets dispensation fra reglerne om unges arbejde ved
deltagelse i ”trainee-projekt”.
Herunder afsnittet i mappen ”Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø”

Indhold4

Arbejdsplan.
Præsentation og gennemgang af dine
forskellige arbejdsopgaver som trainee

Egne notater:

Velkommen til arbejdsmarkedet.
Med trainee-forløbet har du har taget dit første skridt ud på arbejdsmarkedet. På alle
virksomheder er der forskellige regler og holdninger til, hvordan arbejdet skal foregå.
Overenskomsten er en fælles aftale om nogle af de regler, der gælder på virksomheden.
Overenskomsten har regler for løn, arbejdstid og meget mere. Ud over reglerne i overenskomsten fastsætter virksomheden også selv nogle regler for, hvordan arbejdet skal foregå
på virksomheden.
Du kan altid spørge dine arbejdskolleger eller din leder om råd om alt fra faglige
udtryk til reglerne for arbejdet på virksomheden.
Der bliver selvfølgelig også stillet nogle krav til dig som trainee. Kravene er forskellige,
alt efter hvad du arbejder med. Men det kan eksempelvis være:
•
•
•
•

dine hænder er ”skruet” rigtigt på.
du kommer til tiden.
du er god til at samarbejde.
du tager selv initiativ.
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Du skal også være opmærksom på, at der gælder nogle specielle regler om sikkerhed
og arbejdsmiljø for dig. Dem kan du læse mere om sammen med din virksomhedsrepræsentant eller din arbejdsleder under bilag 1 i mappen.

Hvordan foregår arbejdet på
virksomhederne.
Arbejdets organisering – altså den måde vi tilrettelægger arbejdet på, er forskellig fra
virksomhed til virksomhed.
Det er ledelsen på virksomheden, der bestemmer, hvordan det daglige arbejde skal
sættes sammen, så virksomheden kan tjene penge på sine produkter – uden penge intet
arbejde. Ledelsen er virksomhedens bestyrelse eller ejeren af virksomheden. Ledelsen
har det formelle ansvar i virksomheden for at arbejdet udføres på en fornuftig måde.
Tillidsrepræsentanten er bindeledet mellem ledelsen og medarbejderne. Så tillidsrepræsentanten skal både varetage virksomhedens interesser og medarbejdernes interesser i
dagligdagen. Derfor er tillidsrepræsentanten en person som både ledelsen og medarbejderne kan acceptere og har tillid til, deraf ordet tillidsmand/tillidsrepræsentant.
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Tillidsrepræsentanten kan svare på spørgsmål om arbejdsmarkedsforhold, arbejdsløshedskasse, fagforening, forsikringsforhold, efterløn, pensionsforhold, løn og ansættelsesvilkår
og andre regler i overenskomsten.

Løn og ansættelsesvilkår.
Virksomheden udformer en kontrakt mellem dig og virksomheden i forbindelse med din
trainee-aftale. Kontrakten ligger i bilag 2 og beskriver for eksempel:
• Navnet på virksomheden, som har ansat dig.
• Dit navn og adresse, dit CPR.nr. og telefonnummer hjem til dig og dine forældre.
• Om du har forskellige arbejdssteder i løbet af trainee-aftalen, hvis du f.eks. skal møde
et andet sted end der, hvor dit faste arbejdssted er.
• Din arbejdstid: Hvor mange timer du arbejder om ugen.
• Din timeløn.
• Om din løn betales bagud, eller om I aftaler noget andet.
• At du inden ansættelsen skal modtage sikkerhedsundervisning.
• Hvem din virksomhedsansvarlige er.
• Hvem du skal give besked, hvis du er syg og ikke kan komme på arbejde.
• Regler på virksomheden. Hvis der er nogle, skal du have dem udleveret.
• Din ferie.
• Løn- og ansættelsesforhold følger Industriens Overenskomst og traineeaftalen mellem
Dansk Maskinhandlerforening og Dansk Metal.
• Hvis der sker ændringer i din aftale om trainee-forløbet, skal virksomheden meddele
dig det skriftligt senest 1 mdr. efter ansættelsen.
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Du kan til enhver tid henvende dig til tillidsrepræsentanten i dit område for at få mere
at vide om ferieloven og reglerne i overenskomsten.

Samarbejdet mellem dig og din
”virksomhedsansvarlige”.
Det en god ide, hvis du og din arbejdsleder samt din ”virksomhedsansvarlige” tilrettelægger et forløb for dig, som både opfylder virksomhedens produktionsmæssige behov
og giver dig mulighed for at prøve dig selv af inden for det fagområde, du har valgt.
Samtidig skal I selvfølgelig sikre, at du bliver grundigt instrueret i at betjene de maskiner,
stoffer og materialer, der bruges i produktionen.
Det er vigtigt, at du og den ”virksomhedsansvarlige” afstemmer forventningerne til
hinanden. Både på det arbejdsmæssige område og på det personlige plan.
Det er derfor en god ide at starte samarbejdet med at planlægge, hvilke produktionsopgaver og personlige mål, du skal beskæftige dig med som trainee i virksomheden.
På den måde ved I fra starten, hvilke arbejdsopgaver, som du kan gå i gang med fra
begyndelsen, og hvilke opgaver, der kan blive de næste mål for dig.
Du kan også hele tiden holde øje med din egen udvikling og få feedback fra din
”virksomhedsansvarlige” om, hvor du har dine styrker, og hvor du er mindre stærk.
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I skal huske at gennemgå Arbejdstilsynet’s dispensation fra reglerne om unges arbejde
til trainee-projektet i bilag 1, for at få overblik over, hvilke maskiner du har lov til at
betjene. I kan læse mere i afsnittet Sikkerhedsorganisation og Arbejdsmiljø.

Et bud på de faglige mål i traineeforløb opdelt på fagområder.
På de følgende sider er der givet forslag til ”faglige mål” i forbindelse med de typer af
arbejdsopgaver, som du og din virksomhed kan planlægge i forbindelse med dit
trainee-forløb.
De faglige mål for trainee-forløbet bør være, at trainee-eleven under opholdet på virksomheden og gennem deltagelse i produktionsprocesser, får kendskab til flere forskellige arbejdsrutiner.
Der er i de efterfølgende faglige afsnit givet eksempler på arbejdsrutiner.
Det siger sig selv, at virksomheden og du skal overholde Arbejdstilsynets dispensation
for gældende regler om unges arbejde. (ligger i bilagsmaterialet).

Smedeområdet:
• Trainee eleven opnår begyndende kendskab til manuelle og maskinelle bearbejdningsmetoder, sammenføjningsteknikker, opmåling og montering.
• Trainee eleven opnår begyndende kvalitetsbevidsthed under udførelsen af egne
arbejdsopgaver.
• Trainee eleven opnår kendskab til sikkerhedsbestemmelser og miljøforhold på virksomheden. Herunder bevidsthed om virksomhedens sikkerhedsregler
• Trainee eleven opnår begyndende kendskab til håndtering af håndværktøj og
måleværktøj.
• Trainee eleven opnår begyndende kendskab til svejsemetoder, samt sikkerhedsbevidsthed under udførelsen af egne opgaver.

Industriteknisk område:
• Trainee-eleven opnår begyndende færdigheder i fremstilling og reparation ved hjælp
af drejning, boring samt skruestiksarbejde under anvendelse af gængse håndværktøjer.
• Trainee-eleven opnår forståelse for betydningen af orden på arbejdspladsen, forståelse
for sikkerhed, miljø, kvalitet samt arbejdsadfærd og normer.
• Trainee-eleven udfører under vejledning, grundlæggende discipliner inden for
CNC-teknik.
• Trainee-eleven opnår kendskab til montage, samt opmåling og materialeforståelse.
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Transportområdet:
• Trainee-eleven opnår begyndende kendskab til forskellige biltyper, deres egenart,
opbygning og funktioner. Derudover kendskab til lastbiler og andre former for transportmidler.
• Trainee-eleven opnår kendskab til generel elektronisk og mekanisk måleudstyr,
herunder bremseprøvestand (eleven må IKKE komme ind under maskiner? bilen).
• Trainee-eleven opnår kendskab til reparationsværkstedernes forskellige sikkerhedsprocedurer/regler samt farlige væsker. ( eleven må IKKE komme i kontakt med stoffer
og materialer mærket Xi og R43, R 12 og organiske oplysningsmidler, der er optaget
på grænseværdilisten).
• Trainee-eleven udføre begyndende lettere reparationsopgaver under kyndig vejledning
af faglig sagkyndig.
• Trainee-eleven opnår forståelse for fagområdets tætte kontakt til kunder og brugere
hvilket adfærdsmæssigt indebærer venlighed, forståelse og være service orienteret.

• Trainee-eleven opnår begyndende forståelse for reparationsværkstedernes logistik og
samarbejde med lagerfunktionen og øvrige afdelinger.

Radio- og TV samt elektronik området.
Der er ikke fra Arbejdstilsynets side præciseret særlige sikkerheds- eller arbejdsmæssige
forhold for trainee-elevens muligheder for at indgå i daglige jobfunktioner.
Trainee-elevens jobfunktioner og arbejde på reparations- og udviklings værksteder inden
for dette fagområde skal ske i tæt samarbejde med en faglig sagkyndig.
Det bør indskærpes, at trainee eleven kommer til at arbejde med udstyr som er tilsluttet
220 v, hvorfor der skal anvendes skille transformator til at adskille udstyr fra lysnettet.
Typiske arbejdsopgaver som trainee eleven kan indgå i sammen med faglig sagkyndig:
• Vedligeholdelse, fejlfinding, service og reparation af måleudstyr, radio- og TV
modtagere.
• Anvendelse af loddestation og loddekolbe. Der skal forefindes udsugning til større
loddeopgaver.
• Anvendelse af forskelligt håndværktøj som f.eks. skruetrækker, skævbidder og boremaskine.
• Begyndende forståelse for anvendelse af måleudstyr og disses forskellige formål.

IT- og datateknisk område.
Der er ikke fra Arbejdstilsynets side præciseret særlige sikkerheds- eller arbejdsmæssige
forhold for trainee elevens muligheder for at indgå i daglige jobfunktioner.
Trainee-elevens jobfunktioner og arbejde på reparations- og udviklings værkstede rinden
for dette fagområde skal ske i tæt samarbejde med en faglig sagkyndig.
Det bør indskærpes, at trainee eleven kommer til at arbejde med udstyr som er tilsluttet
220 v, hvorfor der skal anvendes skille transformator til at adskille udstyr fra lysnettet.
Typiske arbejdsopgaver som trainee eleven kan indgå i sammen med faglig sagkyndig:
• Afprøvning af computere.
• Vedligeholdelse og lettere reparationsopgaver af computere og tilbehør.
• Klargøring af computere, monitorer, printere m.v.
• Begyndende forståelse for it-installationer samt konfiguration af internt- og eksternt
it-udstyr.
• Begyndende forståelse for anvendelse af måleudstyr samt disses forskellige formål.
• Anvendelse af forskelligt håndværktøj som ex. skruetrækker, skævbidder og
boremaskine.
• Begyndende forståelse for forskellige firmaers hotlineservice, dens formål, betydning
og funktion.

Introduktion af egen virksomhed.
Dette afsnit i mappen er tilegnet virksomheden og kan bruges som inspiration til
præsentaionen af virksomheden.

Historien bag virksomheden.
Beskriv historien bag virksomheden, hvad er virksomhedens produkter, mål og
værdigrundlag.

Hvordan har vi organiseret arbejdet hos os?
Fortæl, hvordan virksomheden er organiseret, og hvordan arbejdet foregår i det daglige.

Arbejdslederen.
Billede og data.
Hvem er arbejdslederen for det område, hvor trainee-eleven skal arbejde, og hvilken
rolle har arbejdslederen i arbejdet?

Tillidsrepræsentanten.
Billede og data.
Hvad er en tillidsrepræsentant? Hvornår kan trainee-eleven bruge tillidsrepræsentanten,
og hvilken rolle har tillidsrepræsentanten på virksomheden?

Sikkerhedsrepræsentanten.
Billede og data.
Hvorfor har vi sikkerhedsrepræsentanter på virksomheden? Hvilken rolle har de i det
daglige arbejde? Hvad betyder Arbejdstilsynets dispensation for trainee-eleven?

Virksomhedsansvarlig.
Billede og data.
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Hvilken rolle har den ”virksomhedsansvarlige”, og hvordan foregår samarbejdet mellem
den ”virksomhedsansvarlige” og traineen?

Sikkerhedsorganisation og
arbejdsmiljø.
Når du er trainee, gælder der nogle særlige regler om sikkerhed og arbejdsmiljø. For at
du og virksomheden kan lave en traineeaftale, er det en betingelse, at I overholder
de spilleregler, som Arbejdstilsynet har fastsat.
Det er vigtigt, at du ved, hvem du kan stille spørgsmål om dit arbejde og sikkerheden
omkring arbejdsopgaverne.
I skal være opmærksomme på tre ting:
• Virksomheden har ansvaret for, at du får den nødvendige instruktion og uddannelse
til at udføre arbejdet sikkerhedsog sundhedsmæssigt forsvarligt, inden du går i gang.
• Det er Arbejdstilsynets vurdering, at trainee-forløbet er et arbejds- og uddannelses
forløb, som kan sammenlignes med lærlingeuddannelsen og det forløb, der foregår
på en produktionsskole.
• Arbejdstilsynet lægger vægt på, at projektets formål er, at de unge opnår kendskab
til et fag ved at deltage i arbejdet, og at projektet er tilrettelagt, så de virksomheder,
der deltager i projektet, forpligter sig til at gennemgå et introduktionsforløb for deres
trainees, så de opnår kendskab til både generelle arbejdsmarkedsforhold og produk
tionsforholdene på den enkelte virksomhed, herunder arbejdsmiljøforhold.
Du skal læse om dette sammen med sikkerhedsrepræsentanten, arbejdslederen eller din ”virksomhedsansvarlige” i:
• Arbejdstilsynets dispensation fra reglerne om unges arbejde ved deltagelse i ”traineeforløbet”.
• Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 516 af 14. juni 1996 (om unges arbejde).
• AT-meddelelse nr. 4.01.4 (unges arbejde).
• AT-meddelelse nr. 4.01.6 (arbejdsmiljølovgivningen for elever i erhvervspraktik).
• AT-meddelelse nr. 4.01.7 (elevers anvendelse af stoffer og materialer i grundskolen).
• AT-meddelelse nr. 4.01.8 (elevers anvendelse af maskiner og andre tekniske hjælpemidler i forbindelse med undervisning).
• http:/www.at.dk/sw5715.asp (en god skole – et godt arbejdsmiljø).
De ligger alle sammen i mappen under bilag 3.
Sikkerhedsorganisationer.
En sikkerhedsorganisation på virksomheden består af følgende ting:
• sikkerhedsgrupper,
• sikkerhedsrepræsentant og
• arbejdslederen.
Sikkerhedsgrupperne er bygget op med en arbejdsleder, som er udpeget af virksomheden, og som er ansvarlig for sikkerheden i sit eget arbejdsområde. Medarbejderne
har også valgt en sikkerhedsrepræsentant, der varetager deres interesser i det daglige
sikkerhedsarbejde.
Hvis du kommer i tvivl om sikkerheden eller har spørgsmål om arbejdsmiljøet, kan du
altid spørge sikkerhedsrepræsentanten i det område, hvor du arbejder.
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Når du skal arbejde med maskiner, tekniske hjælpemidler og stoffer og materialer er det
vigtigt, at du først bliver instrueret i, hvordan du gør det sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Du må aldrig selv påbegynde et arbejde med en maskine, et teknisk
hjælpemiddel eller stoffer og materialer:
• hvis du ikke først er instrueret af en person som er over 18 år og kyndig inden for
arbejdsområdet,
• hvis maskinen eller de tekniske hjælpemidler ikke er omfattet af dispensationen fra
Arbejdstilsynet.
Det er vigtigt, at du får vist eksempler, f.eks. en beholder med stoffer og materialer, der
er faredeklarerede, og virksomheden fortæller dig om brugen af arbejdspladsbrugsanvisningerne (en vejledning, der fortæller dig hvordan du arbejder med stoffer og materialer). De skal være til stede på arbejdsstedet og anvendes ved den videre instruktion
til dig.

Bilag 1
Dispensation til trainee-ordning:
Landbrugs- og entreprenørmaskintekniker.
Dansk Metal og Dansk Maskinhandlerforening har ved brev af 1. december 2006 indsendt anmodning om dispensation fra reglerne om unges arbejde, idet organisationerne har indgået aftale om en trainee-ordning.
Formålet med ordningen er at 15-17 årige unge gennem praktisk arbejde får kendskab
til faget med henblik på eventuelt at indgå en egentlig uddannelsesaftale.
Trainee-ordningen gennemføres på virksomheder, der er godkendt til uddannelse af
lærlinge inden for de arbejdsområder, der er omfattet af aftalen.
Der søges om dispensation til brug af følgende:
• Håndboremaskine.
• Søjleboremaskine.
• Stationær båndpudser.
• Vinkelsliber.
• Højtryksrenser.
• CO2-svejseanlæg.
• Båndsav.
• Koldsav.
• Hydraulisk pudser.
• Donkrafte – hydrauliske og pneumatiske.
• Luftdrevne slagnøgler.
• Luftdreven sliber.
• Rør- og gevindskæremaskine.
Arbejdstilsynets vurdering.
Arbejdstilsynet kan tillade fravigelser fra forbudene mod arbejde med farlige maskiner
mv., når forholdene gør det rimeligt og fuldt forsvarligt, og i det omfang det er foreneligt med Rådets direktiv 94/33/EF af 22. juni 1994 om beskyttelse af unge på arbejdspladsen. Fravigelserne kan også ske i forhold til faglige områder, herunder trainee-ordninger inden for bestemte fag.
Ved vurderingen af hvorvidt der skal dispenseres fra forbudene mod arbejde med farlige
maskiner, gælder to modsatrettede hensyn:
På den ene side skal trainee-eleven have mulighed for at at få en realistisk opfattelse af
faget, på den anden side skal beskyttelseshensynet over for den unge varetages og
håndhæves.
Arbejdstilsynet kan oplyse, at boremaskiner kun er forbudt at anvende, såfremt borepatronen er til større bor end 13 mm.
For så vidt angår højtryksrensere er disse ikke forbudt at bruge, såfremt arbejdstrykket
ikke overstiger 70 bar.
Arbejdstilsynet går derfor ud fra, at der søges dispensation til brug af boremaskiner
henholdsvis højtryksrensere, der overstiger de nævnte værdier.
For så vidt angår vinkelslibere har Arbejdstilsynet praksis for ikke at tillade brug af disse,
på nær i forbindelse med svejsning, hvor der tillades brug af vinkelsliber begrænset til
svejsesporet, og forudsat vinkelsliberen ikke er til skiver, der overstiger 125 mm.
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Arbejdstilsynets afgørelse.
Arbejdstilsynet meddeler dispensation til, at trainee-elever jævnfør aftalen kan bruge
følgende:
• Hånd- og søjleboremaskiner til bor større end 13 mm.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Højtryksrenser med arbejdstryk over 70 bar.
Stationær båndpudser.
Båndsav, som er afskærmet så meget som emnet tillader.
Koldsav.
Hydraulisk pudser.
Stationær båndpudser.
Luftdreven sliber.
Donkrafte uanset type.
Luftdreven slagnøgle.
Rør- og gevindskæremaskine.
CO2-svejseanlæg, forudsat eleven har gennemgået det lovpligtige § 26-kursus, jævn
før bekendtgørelse nr. 908 af 27. december 2005 om foranstaltninger til forebyggelse
af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.
Vinkelsliber til max. 125 mm skiver, og kun til brug i forbindelse med svejsning og i
selve svejsesporet.
Dispensationen gives på følgende vilkår:
At trainee-eleven er under effektivt tilsyn af en faguddannet person, der er fyldt 18 år
At trainee-eleven forud for arbejdet med en maskine får en grundig indstruktion i
maskinen og de sikkerhedsforhold, der skal iaggtages under brugen af maskinen.
At trainee-eleven er fyldt 15 år og ikke er omfattet af den almindelige undervisningspligt.

Dispensationen gælder indtil videre, og gælder for trainee-elever inden for landbrugsog entreprenørmaskinteknikområdet, jævnfør organisationernes aftale.
Hjemmel.
Bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde, § 47 og § 48.
Klage over afgørelse.
Arbejdstilsynets afgørelse kan inden 4 uger indbringes for Arbejdsmiljøklagenævnet
efter arbejdsmiljølovens § 81.
Klage indsendes til:
Arbejdstilsynet, Kontor for videngrundlag, Postboks 1228, 0900 København C.
Venlig hilsen
Holger Bilsted

Bilag 2
Aftale om Trainee-ansættelse.
– for traineeansættelse i henhold til aftale indgået mellem Dansk Metal og Dansk Maskinhandlerforening.
1. Parter
Undertegnede arbejdsgiver:

ansætter hermed:

Navn:

Navn:

Adresse:

Adresse:

Postnr./by:

Postnr./by:

CVR nr.:

CPR nr.:

Telefon:

Telefon:

2. Ansættelse som: Trainee.
Trainee-forløb kan indgås af unge som er fyldt 15 år og ikke fyldt 18 år, samt har gennemført 9 års skolegang.
Trainee-forløbet skal afsluttes inden den unge fylder 18 år.
3. Tiltrædelsesdato.
Aftalen begynder d.

og ophører senest d.

uden yderligere varsel.

4. Arbejdssted.
Fast arbejdssted eller hovedarbejdssted (virksomhedens adresse angives):
Skiftende arbejdssteder:

c

(sæt kryds).

5. Arbejdstid.
Den normale ugentlige arbejdstid er aftalt til:
I øvrigt henvises til Industriens Overenskomst kapitel 3 samt eventuelle lokalaftaler.
6. Løn og andre løndele.
Lønnen er pt. kr.
Lønnen udbetales bagud:

c

hver 14. dag:

c andet

– lønperioden angives:

Overarbejdsbetaling, søgne- & helligdagsbetaling, forskudttidstillæg, tillæg for arbejde i holddrift, betaling for ude- og
rejsearbejde og genetillæg i øvrigt betales efter Industriens Overenskomst.
7. Ferie.
Der ydes ferie i henhold til Ferieloven og Industriens Overenskomst.
8. Overenskomst.
Ansættelsesforholdet sker med udgangspunkt i protokollat om traineeordning indgået mellem Dansk Metal og Dansk
Maskinhandlerforening 1. november 2006. For ansættelsesforholdet i øvrigt gælder Industriens Overenskomst (indgået
mellem DI og CO-industri).
9. Opsigelse.
Der henvises til bestemmelserne i Industriens Overenkomst om opsigelsesvarsler.
10. Andre forhold.
Medarbejderen er pligtig til inden ansættelsen at modtage nødvendig sikkerhedsundervisning.
Virksomhedens ansvarlige i ansættelsesperioden er:
Traineen skal anmelde sygdom til:

inden kl.

Dato:

Dato:

Virksomhedens underskrift:

Traineens underskrift:

Dato:

Forældre eller værges underskrift:

Aftalen skal indsendes til:
Dansk Maskinhandlerforening, Kobbelvænget 72, 2700 Brønshøj.
Dansk Maskinhandlerforening vil efter registreringen sende en kopi til virksomheden
og traineen, hvorefter trainee-opholdet kan påbegyndes.

på første sygedag.

Bilag 3
Bekendtgørelse om unges arbejde.
Arbejdsmin. bek. nr. 516 af 14. juni 1996.
Ændringer til bekendtgørelsen.
Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 94/33/EF
af 22. juni 1994 om beskyttelse af unge på arbejdspladsen, EFT L 216 s. 12.
I medfør af § 15 a stk. 4, § 17 stk. 3, § 39 § 46 § 49 § 60 stk. 3-6, § 61 stk. 5, § 62 stk.
3, § 62 a samt § 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 184 af 22. marts
1995, som ændret ved lov nr. 458 af 12. juni 1996 og senest ved lov nr. 379 af 10. juni
1997, fastsættes:
Ændringer: Ændret 1/1 1998 ved 1997-12-17-ÆB.1018.
Kapitel 1.
Område.
§ 1.
Bekendtgørelsen omfatter beskæftigelse af unge under 18 år ved arbejde for en arbejdsgiver, jf. lov om arbejdsmiljø § 59 herunder arbejde i arbejdsgiverens private husholdning og arbejde i familievirksomheder, dvs. arbejde, der udelukkende udføres af de
medlemmer af arbejdsgiverens familie, som hører til husstanden.
§ 2.
Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på lejlighedsvist eller kortvarigt arbejde, der udføres i arbejdsgiverens private husholdning, og arbejde i familievirksomheder, når dette
arbejde hverken er skadeligt eller farligt for den unge. Det skal gennem grundig oplæring og effektivt tilsyn sikres, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt
forsvarligt.
§ 3.
For så vidt der findes skærpede bestemmelser om unges beskæftigelse, herunder højere
aldersgrænser for visse former for arbejde, i andre regler, gælder disse bestemmelser
forud for denne bekendtgørelse.
Kapitel 2.
Almindelige bestemmelser for beskæftigelse af alle unge under 18 år.
§ 4.
Ved enhver beskæftigelse af unge, som er under 18 år, skal der ved valg af arbejdsopgaver og ved arbejdets tilrettelæggelse drages omsorg for, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.
§ 5.
Arbejdsgiveren iværksætter foranstaltninger efter § 4 jf. § 4 § 6 §§ 6 a-6 c og § 22 nr. 1,
i bekendtgørelse om arbejdets udførelse, på baggrund af en vurdering af de risici arbejdet frembyder for de unge, idet der især skal tages hensyn til de særlige risici, der skyldes deres manglende erfaring, manglende bevidsthed om risici samt det forhold, at de
endnu ikke er fuldt udviklede. Der skal endvidere tages hensyn til de fysiske, biologiske,
kemiske samt psykiske påvirkninger, på såvel kort som langt sigt, som de unge kan
blive udsat for.
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Ændringer: Ændret 1/1 1998 ved 1997-12-17-ÆB.1018.
§ 6.
Arbejdsgiveren skal sørge for, at de unge får grundig oplæring og instruktion, således

at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.
Arbejdsgiveren skal herunder gøre de unge bekendt med de foranstaltninger, der er
truffet med hensyn til deres sikkerhed og sundhed.
Stk. 2.
Hvor der skal findes brugsanvisninger vedrørende stoffer og materialer, tekniske hjælpemidler m.v. til brug for de ansatte under arbejdet, skal arbejdsgiveren sørge for, at de
unge er fortrolige med de oplysninger, der fremgår af brugsanvisningen.
Stk. 3.
Arbejdet skal udføres under effektivt tilsyn af en person, der er fyldt 18 år og har fornøden indsigt i arbejdets art. Tilsynet skal tilpasses arbejdets art.
§ 7.
Arbejdsgiveren skal inddrage medarbejderne og sikkerhedsorganisationen i det omfang
denne findes i planlægning, gennemførelse og kontrol af sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold vedrørende de unges arbejde.
Kapitel 3.
Visse former for arbejde, som unge under 18 år ikke må udføre.
§ 8.
Unge under 18 år må ikke beskæftiges ved de i §§ 10-16 nævnte former for arbejde,
medmindre andet udtrykkeligt er fastsat.
§ 9.
Arbejde, der udføres af unge, som er fyldt 15 år, og som indgår som et nødvendigt led
i en 2-årig erhvervskompetencegivende uddannelse, der er reguleret ved lov eller i henhold til lov, er undtaget fra forbudene i §§ 10 stk. 1, 11 stk. 1, 14 15 16 i det omfang
dette er nødvendigt for den konkrete uddannelses gennemførelse.
Stk. 2.
For arbejde, der udføres efter uddannelsens afslutning, gælder samme undtagelser, i
det omfang de er nødvendige for den unges beskæftigelse i faget.
Stk. 3.
Stk. 1 og stk. 2 gælder dog ikke arbejdsprocesser, hvor der er fare for eksplosion, eller
arbejde, som indebærer håndtering af udstyr til produktion, opbevaring eller anvendelse af komprimerede, flydende eller opløste gasser, arbejde under høje lufttryk, og
arbejde der kan medføre kvælningsfare i ilt (oxygen)-fattig atmosfære.
§ 10.
Unge må ikke beskæftiges med de tekniske hjælpemidler, anlæg eller arbejdsprocesser,
der er angivet i bilag 1 A jf. dog stk. 3 og 4.
Stk. 2.
Unge må ikke beskæftiges med arbejde af tilsvarende farlighed, som nævnt i bilag 1 A.
Stk. 3.
Unge, som er fyldt 16 år, må dog beskæftiges med de tekniske hjælpemidler og anlæg,
der er angivet i bilag 1 B.
Stk. 4.
Unge, som er fyldt 15 år, må i familievirksomheder, herunder landbrugsvirksomheder,
beskæftiges med det arbejde, der er angivet i bilag 1 C når der er givet grundig
oplæring og instruktion, og den unge er under opsyn.

§ 11.
Unge må ikke beskæftiges med eller på anden måde udsættes for påvirkninger fra de
stoffer og materialer, der er angivet i bilag 2 A jf. dog stk. 2 og 3.
Stk. 2.
Unge, som er fyldt 15 år, kan beskæftiges ved arbejdsprocesser, hvori de stoffer og materialer, der er nævnt i bilag 2 A indgår, hvis processerne befinder sig i lukkede systemer,
eller de unge på anden lignende måde er sikret mod påvirkningerne.
Stk. 3.
Unge, som er fyldt 15 år, må dog inden for landbrug og på rengøringsområdet
beskæftiges med de former for arbejde, der er nævnt i bilag 2 B.
§ 12.
Unge må ikke udsættes for fysiske belastninger, der på kort eller lang sigt er skadelige
for deres sundhed eller udvikling, og unødige fysiske belastninger samt uhensigtmæssige
arbejdsstillinger eller bevægelser skal undgås, jf. bilag 3 nr. 9) og 10).
§ 13.
Unge må ikke deltage i egentlige pengetransporter.
Stk. 2.
Ved arbejde i åbningstiden i bagerbutikker, kiosker, grillbarer, videobutikker, tankstationer
og lignende må unge ikke beskæftiges mellem kl. 18.00 og kl. 6.00 på hverdage og
mellem kl. 14.00 og kl. 6.00 på lørdage, søn- og helligdage, medmindre den unge arbejder sammen med en person over 18 år.
Stk. 3.
Ved arbejde omfattet af stk. 2, og hvor arbejdet foregår i et storcenter, må den unge
dog beskæftiges alene eller sammen med andre unge inden for storcentrets almindelige
åbningstid mellem kl. 18.00 og kl. 20.00 på hverdage og mellem kl. 14.00 og kl. 20.00
på lørdage, søn- og helligdage, hvis der i storcentret i disse perioder enten foretages
hyppig patruljering af sikkerhedsvagter, eller hvis arbejdet i butikken foregår under anden
form for overvågning.
Stk. 4.
Ved arbejde, hvor unge beskæftiges i åbningstiden i butikker, der er isoleret beliggende
i et område uden almindelig færdsel, finder stk. 2 tilsvarende anvendelse.
Stk. 5.
Ved arbejde i øvrigt, der indebærer en særlig risiko for vold, må unge ikke beskæftiges,
medmindre den unge arbejder sammen med en person over 18 år.
§ 14.
Unge må ikke beskæftiges med arbejde, der er forbundet med risiko for ned- eller sammenstyrtning, før faren er effektivt imødegået ved tekniske foranstaltninger, der ikke indebærer brug af personlige værnemidler.
§ 15.
Unge må ikke beskæftiges med arbejde, hvor de udsættes for de andre sikkerheds- og
sundhedsmæssige farer, der er angivet i bilag 3.
Stk. 2.
Unge må ikke beskæftiges med arbejde af tilsvarende farlighed, som nævnt i bilag 3.
§ 16.
Hvor unge beskæftiges med arbejde, der ikke er forbudt efter § 11 stk. 1, § 15 men efter
en sundhedsmæssig vurdering kræver brug af friskluftforsynet åndedrætsværn, må
dette arbejde ikke overstige 4 timer pr. arbejdsdag.

Kapitel 4.
Arbejdstid m.v. for unge, som er fyldt 15 år, og som ikke er omfattet af undervisningspligten.
Arbejdstid.
§ 17.
Arbejdstiden for unge, som er fyldt 15 år, og som ikke er omfattet af undervisningspligten, må ikke overstige den sædvanlige arbejdstid for voksne, der er beskæftiget i
samme fag.
Stk. 2.
Arbejdstiden må endvidere ikke overstige 8 timer om dagen og 40 timer om ugen. Når
den daglige arbejdstid er på 8 timer, skal den ligge samlet, jf. dog § 21.
§ 18.
I særlige tilfælde, hvor det er nødvendigt på grund af arbejdets karakter, kan arbejdstiden
for unge, som er beskæftiget i landbruget, overstige 8 timer om dagen og 40 timer om
ugen, jf. dog § 22 § 24 og § 26.
Stk. 2.
Den ugentlige arbejdstid må dog aldrig overstige 48 timer i gennemsnit over en
4 måneders periode.
§ 19.
Hvis den unge arbejder som led i en uddannelse, skal den tid, den unge bruger på undervisning, medregnes til den daglige og ugentlige arbejdstid, jf. § 17.
§ 20.
Hvis den unge arbejder for flere arbejdsgivere, skal arbejdstiden lægges sammen, jf. § 17.
§ 21.
Hvis den daglige arbejdstid overstiger 4 1/2 time, skal den unge have en pause på mindst
30 minutter. Pausen skal være passende beliggende og om muligt sammenhængende.
Aften- og natarbejde.
§ 22.
Unge, som er fyldt 15 år, og som ikke er omfattet af undervisningspligten, må ikke arbejde i tidsrummet mellem kl. 20.00 og kl. 6.00, med mindre andet udtrykkeligt er fastsat.
§ 23.
I de værksteder, som hører til konditorier, samt brød- og kagebagerier må unge arbejde
fra kl. 4.00, jf. dog § 25 stk. 1.
Stk. 2.
I butikker, lagre, tankstationer, auktionslokaler og lignende, der holdes åbent for publikum efter kl. 20.00, må unge arbejde indtil et kvarter efter åbningstidens ophør. Der må
ikke arbejdes senere end kl. 22.00.
Stk. 3.
I butikker, lagre, tankstationer, auktionslokaler og lignende, må unge de sidste syv dage
før juleaften arbejde indtil kl. 22.00, jf. dog § 26.
Stk. 4.
I butikker må unge 2 gange om året, af indtil en måneds varighed, arbejde efter lukketid,
i forbindelse med udsalg sammen med det øvrige personale ved fornødent oprydningsarbejde samt mærkning af varer og lignende, dog ikke senere end kl. 22.00 og først efter
at have haft 1 times spisepause efter lukketid.

Stk. 5.
I butikker må unge derudover fire dage om året arbejde indtil kl. 22.00.
Stk. 6.
I teatre, biografer, cirkus, koncertsteder og lignende underholdningssteder må unge
assistere ved forestillingers afholdelse indtil kl. 24.00.
Stk. 7.
I restauranter, hoteller og lignende må unge, der er fyldt 15 år, arbejde indtil kl. 22.00,
og unge, der er fyldt 16 år må arbejde indtil kl. 24.00.
Stk. 8.
Ved kontorarbejde må unge arbejde indtil kl. 22.00, hvis virksomheden holdes åben for
publikum. I øvrigt må unge beskæftiges med periodisk regnskabsførelse indtil kl. 22.00.
Stk. 9.
Ved udbringning af dagblade kan arbejdet begynde enten
1) tidligst kl. 4.00 i en sammenhængende periode på 16 uger, eller
2) tidligst kl. 5.00 i en sammenhængende periode på 26 uger.
Mødetidspunkt og beskæftigelsesperiode skal fremgå af en aftale.
Stk. 10.
Aftaler om de i stk. 9 nævnte beskæftigelsesperioder kan kun indgås og løbende
fornyes med skriftligt samtykke fra forældre eller værge.
Stk. 11.
Ved staldarbejde inden for landbruget må unge arbejde fra kl. 4.00, jf. dog § 25 stk. 2.
Hvileperiode.
§ 24.
Unge, som er fyldt 15 år, og som ikke er omfattet af undervisningspligten, skal have en
sammenhængende hvileperiode på mindst 12 timer i døgnet.
§ 25.
Ved arbejde i de værksteder, som hører til konditorier, samt brød- og kagebagerier,
jf. § 23 stk. 1, skal hvileperioden omfatte tidsrummet fra kl. 18.00 til kl. 4.00.
Stk. 2.
Ved staldarbejde inden for landbruget, jf. § 23 stk. 11, skal hvileperioden omfatte tidsrummet mellem kl. 19.00 og kl. 4.00.
Ændringer: Ændret 15/11 1996 ved 1996-11-01- ÆB.943.
Fridøgn.
§ 26.
Inden for hver periode på 7 døgn skal unge, som er fyldt 15 år, og som ikke er omfattet
af undervisningspligten, have 2 sammenhængende fridøgn, jf. dog §§ 27-29.
Stk. 2.
Hvis det ikke er muligt at lægge de to fridøgn i sammenhæng, skal det ene fridøgn ligge
i umiddelbar tilslutning til en daglig hvileperiode.
Stk. 3.
Et af disse fridøgn skal normalt omfatte søndagen.
§ 27.
Hvis det er påkrævet, og foreneligt med arbejdsmiljølovens § 60 stk. 1, kan de ugentlige
fridøgn udskydes, og erstattes af tilsvarende frihed senere ved arbejde, der udføres
1) inden for landbrug og lignende,
2) inden for hospitaler eller lignende institutioner.

§ 28.
Ved landbrugsarbejde kan det ene ugentlige fridøgn omlægges, hvis det er foreneligt
med arbejdsmiljølovens § 60 stk. 1, efter samme regler som i § 29.
§ 29.
I forbindelse med rådighedstjeneste i hjemmet, på arbejdspladsen eller andet sted kan
det ene ugentlige fridøgn omlægges, hvis det er foreneligt med arbejdsmiljølovens § 60
stk. 1, inden for arbejde, der udføres af
1) militære, og som ikke kan henregnes til egentlig militærtjeneste, eller arbejde der
foregår inden for
2) hospitaler eller lignende institutioner,
3) landbruget, og
4) turist, eller hotel- og restaurationssektoren.
Stk. 2.
Ved omlægning af fridøgnet skal dette lægges i umiddelbar tilslutning til en daglig hvileperiode.
Force Majeure.
§ 30.
Når naturomstændigheder, ulykker, maskinsammenbrud eller lignende uforudsete begivenheder forstyrrer eller har forstyrret den regelmæssige drift af virksomheden, kan
bestemmelserne i § 17 § 21 og § 22 fraviges i det omfang, det er nødvendigt, og der
ikke er voksne arbejdstagere til rådighed, indtil regelmæssig drift er genoprettet.
Fravigelsen skal noteres i tilsynsbogen eller anden tilsvarende dokumentation.
Stk. 2.
Der skal inden for den efterfølgende periode af 3 uger gives den unge tilsvarende kompensation.
Kapitel 5.
Beskæftigelse af unge, som er 13-15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten.
§ 31.
Unge, som er under 15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten, må ikke
beskæftiges ved arbejde, jf. dog § 32 og § 33.
§ 32.
Unge, som er fyldt 13 år, må kun beskæftiges med de former for arbejde, som er nævnt
i bilag 4.
Stk. 2.
Det er en forudsætning, at arbejdet ikke indebærer fare for de unges sikkerhed og sundhed, og de må derfor ikke beskæftiges med, eller i farlig nærhed af maskiner eller farlige
stoffer og materialer samt ved håndtering af tunge byrder.
§ 33.
Unge, der er fyldt 13 år, må under kortvarig erhvervspraktik med det formål at opnå
arbejdskendskab udføre andre lignende former for arbejde end nævnt i bilag 4 under
forudsætning af, at arbejdet ikke indebærer fare for unges sikkerhed og sundhed.
Stk. 2.
Unge, der er fyldt 14 år, må under kortvarig erhvervspraktik med det formål at opnå
arbejdskendskab udfører andet arbejde end det i stk. 1 nævnte under forudsætning af,
at arbejdet ikke indebærer fare for unges sikkerhed og sundhed. § 32 stk. 2, finder ikke
anvendelse.

Stk. 3.
Tilsvarende gælder for unge, der er fyldt 14 år, og som deltager i kombinationsforløb,
hvor teoretisk undervisning kombineres med praktik.
Ændringer: Ændret 15/2 1998 ved 1998-02-03-ÆB.76.
§ 34.
Arbejdsgiveren skal ved beskæftigelse af unge, der er under 15 år, eller som er omfattet
af undervisningspligten, gøre de unges forældre eller værge bekendt med beskæftigelsen,
herunder arbejdstidens længde, samt med de ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt
er forbundet med arbejdet, og de foranstaltninger, der er truffet vedrørende sikkerhed
og sundhed.
Kapitel 6.
Arbejdstid m.v. for unge, som er 13-15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten.
Arbejdstid.
§ 35.
Den daglige arbejdstid må for unge, som er 13-15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten, ikke overstige 2 timer på skoledage og 7 timer på andre dage end skoledage. Når den daglige arbejdstid er på 7 timer, skal den ligge samlet.
Stk. 2.
Den samlede ugentlige arbejdstid må ikke overstige 12 timer i uger med skoledage og
35 timer i andre uger end skoleuger.
Stk. 3.
Dog må unge, som er fyldt 15 år, men som stadig er omfattet af undervisningspligten,
arbejde i 8 timer på andre dage end skoledage og 40 timer i uger, som er skolefri. Når
den daglige arbejdstid er på 8 timer, skal den ligge samlet.
§ 36.
Unge, som er omfattet af undervisningspligten, men som har fået tilladelse til at opfylde
undervisningspligten ved at deltage i erhvervsmæssig uddannelse eller beskæftigelse,
må arbejde i indtil 8 timer dagligt og 40 timer om ugen. Det samme gælder for unge,
som er i erhvervspraktik, jf. § 33.
§ 37.
Den samlede arbejdstid må for unge, som er under 15 år, men som ikke er omfattet af
undervisningspligten, ikke overstige 7 timer om dagen og 35 timer om ugen.
§ 38.
§§ 19-21 gælder tilsvarende for unge, som er 13-15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten.
Aften- og natarbejde.
§ 39.
Unge, som er 13-15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten, må ikke arbejde i
tidsrummet mellem kl. 20.00 og kl. 6.00.
Hvileperiode.
§ 40.
Unge, som er 13-15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten, skal have en sammenhængende hvileperiode på mindst 14 timer i døgnet.

Fridøgn.
§ 41.
Unge, som er 13-15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten, skal inden for hver
uge have 2 sammenhængende fridøgn.
Stk. 2.
Hvis det ikke er muligt at lægge de to fridøgn i sammenhæng, skal det ene fridøgn ligge
i umiddelbar tilslutning til en daglig hvileperiode.
Stk. 3.
Et af disse fridøgn skal normalt omfatte søndagen.
Ferie.
§ 42.
Unge, som er omfattet af undervisningspligten, skal så vidt muligt have en hel arbejdsfri periode i løbet af skolesommerferien.
Kapitel 7.
Kulturelle og lignende aktiviteter.
§ 43.
§§ 17-42 om aldersgrænser for adgang til arbejde, arbejdstid, hviletid og fridøgn, kan
fraviges ved unges deltagelse i kulturelle eller lignende aktiviteter, i det omfang det er
foreneligt med arbejdsmiljølovens § 60 stk. 1.
§ 44.
Hvileperiodens beliggenhed skal følge de voksnes for unge, der deltager eller medvirker
i kulturelle eller lignende aktiviteter.
Unge, som er fyldt 13 år.
§ 45.
Unge, som er fyldt 13 år, må medvirke ved kulturelle eller lignende aktiviteter, hvis det
ikke er til fare for deres sikkerhed eller sundhed. Der skal tages særlig hensyn til den unges
alder, helbredstilstand, udvikling og skolegang.
Børn, som er under 13 år.
§ 46.
Politiet kan efter ansøgning i hvert enkelt tilfælde tillade, at børn, som er under 13 år
erhvervsmæssigt optræder, deltager eller medvirker i kulturelle og lignende aktiviteter,
herunder sportsaktiviteter, teaterforestillinger, varietee-forestillinger, koncerter, cirkusforestillinger, radio og tv, eller medvirker ved optagelse af film eller reklamefilm.
Stk. 2.
Sådan tilladelse må kun meddeles, når barnets medvirken i den pågældende kulturelle
aktivitet skønnes forsvarlig. Der skal især tages hensyn til barnets alder, helbredstilstand
og miljø, dets skolegang, arten og hyppigheden af dets medvirken, den til forberedelse,
prøver og optræden nødvendige daglige arbejdstid, arbejdsstedet samt engagementets
varighed.
Stk. 3.
Tilladelse meddeles af politimesteren i den politikreds, hvor den pågældende kulturelle
aktivitet finder sted, eller den pågældende filmproducent har forretningslokale, i København af politidirektøren.
Stk. 4.
Skal barnet medvirke i forestillinger, der gives af et omrejsende teaterselskab, cirkus eller
lignende, eller i en filmoptagelse, der iværksættes af en udenlandsk filmproducent, meddeles tilladelsen af politimesteren i den politikreds, hvor den første forestilling finder sted.

§ 47.
Tilladelsen skal angive det tidsrum inden for døgnet, hvor barnet må beskæftiges, således
at barnet får tilstrækkelig nattehvile og lejlighed til at passe skoleundervisningen. For tilladelsen kan i øvrigt fastsættes sådanne vilkår, som i det enkelte tilfælde findes påkrævede.
§ 48.
Politiet fører det almindelige tilsyn med overholdelsen af foranstående bestemmelser
og af vilkår, der er opstillet i tilladelser i henhold hertil.
Kapitel 8.
Administrative bestemmelser, bemyndigelser og dispensationer m.v.
§ 49.
Direktøren for Arbejdstilsynet kan tillade fravigelser fra kapitel 3 for bestemte fag og faglige områder, eller i enkelttilfælde, når forholdene gør det rimeligt og fuldt forsvarligt, og
i det omfang, det er foreneligt med Rådets direktiv 94/33/EF af 22. juni 1994 om beskyttelse af unge på arbejdspladsen.
§ 50.
Direktøren for Arbejdstilsynet kan fastsætte en lavere aldersgrænse end 18 år for unges
beskæftigelse ved stoffer og materialer omfattet af § 11 som anses for mindre farlige,
såfremt de unge har gennemgået en af direktøren for Arbejdstilsynet godkendt uddannelse, i det omfang, det er foreneligt med Rådets direktiv 94/33/EF af 22. juni 1994 om
beskyttelse af unge på arbejdspladsen.
Stk. 2.
Hvis der fremkommer oplysninger om en særlig risiko ved andre stoffer og materialer
end de i § 11 nævnte, kan direktøren for Arbejdstilsynet bestemme, at disse stoffer og
materialer skal være omfattet af denne bestemmelse.
§ 51.
Direktøren for Arbejdstilsynet kan efter høring af det stedlige politi kun tillade fravigelse
fra bestemmelsen i § 13 stk. 2, om unges alenearbejde, hvis arbejdsgiveren godtgør, at
arbejdsforholdene er sikre, under hensyntagen til bl.a. arbejdsstedets beliggenhed,
arbejdsstedets indretning og de trufne sikkerhedsforanstaltninger. I tilladelsen skal angives, inden for hvilke tidspunkter, den unge må arbejde alene.
§ 52.
Direktøren for Arbejdstilsynet kan tillade fravigelser for fag eller faglige områder fra forbudet i § 22 mod arbejde mellem kl. 20.00 og kl. 6.00 for unge, som er fyldt 15 år, og
som ikke er omfattet af undervisningspligten, når særlige forhold gør det rimeligt og fuldt
forsvarligt. Der kan dog ikke dispenseres for tidsrummet mellem kl. 24.00 og kl. 4.00.
§ 53.
Direktøren for Arbejdstilsynet kan tillade fravigelser fra hvileperiodens varighed og beliggenhed, inden for arbejde, der udføres af
1) militære, og som ikke kan henregnes til egentlig militærtjeneste, eller arbejde der
foregår inden for
2) hospitaler eller lignende institutioner,
3) landbruget,
4) turist, hotel- og restaurationssektoren, og
5) aktiviteter, der er kendetegnet ved flere kortere arbejdsperioder i løbet af dagen, for
unge, der er fyldt 15 år og ikke længere omfattet af undervisningspligten, når særlige
forhold gør det rimeligt og fuldt forsvarligt.
Stk. 2.
Der skal gives den unge tilsvarende frihed senere.

§ 54.
Direktøren for Arbejdstilsynet kan tillade, at de ugentlige fridøgn, jf. § 26 og § 4 nedsættes for fag eller faglige områder, eller når særlige arbejdsformer gør en nedsættelse
nødvendig. Der skal dog altid gives mindst 36 timers frihed i sammenhæng inden for
hver periode af 7 døgn.
Stk. 2.
Direktøren for Arbejdstilsynet kan tillade, at de ugentlige fridøgn omlægges, inden for
arbejde, der udføres af
1) militære, og som ikke kan henregnes til egentlig militærtjeneste, eller arbejde, der
foregår inden for
2) hospitaler eller lignende institutioner,
3) landbruget,
4) turist, hotel- og restaurationssektoren, og
5) aktiviteter, der er kendetegnet ved flere kortere arbejdsperioder i løbet af dagen, for
unge, som er fyldt 15 år, og som ikke er omfattet af undervisningspligten, når særlige
arbejdsformer gør en omlægning nødvendig. Der skal gives den unge tilsvarende
frihed senere.
§ 55.
Direktøren for Arbejdstilsynet kan tillade, at unge, som er fyldt 13 år, udfører andre lignende former for arbejde end nævnt i bilag 4 når det skønnes rimeligt og forsvarligt.
Klageadgang.
§ 56.
Afgørelser efter denne bekendtgørelse kan påklages efter § 81 i lov om arbejdsmiljø.
Straf
§ 57.
Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om arbejdsmiljø eller anden lovgivning,
straffes med bøde eller hæfte den, der
1) overtræder §§ 4 5 6 8 10 stk. 1-2, 11 stk. 1-2, 12 14 15 16 31 32 34
2) lader arbejde udføre i strid med §§ 2 9 10 stk. 3-4, 11 stk. 3, 13 kapitel 4 § 33 §§
35-37 §§ 39-42 §§ 44-45 eller leder eller fører tilsyn med sådant arbejde,
3) undlader at efterkomme påbud eller forbud, der er meddelt for overtrædelse af
bekendtgørelsens bestemmelser, eller
4) tilsidesætter vilkår for tilladelser i henhold til bekendtgørelsen.
Stk. 2.
For overtrædelse af §§ 4 5 6 stk. 3, 10 stk. 1, 11 stk. 1, 12 13 14 15 stk. 1, 31 kan der
pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes ham som
forsætlige eller uagtsom. For bødeansvaret fastsættes ingen forvandlingsstraf.
Stk. 3.
Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
Stk. 4.
Når unge under 18 år beskæftiges i strid med bestemmelserne i denne bekendtgørelse
kan forældremyndighedens indehavere straffes med bøde, såfremt arbejdet er foregået
med deres viden.
Ændringer: Ændret 15/2 1998 ved 1998-02-03-ÆB.76, 1/1 1998 ved 1997-12-17ÆB.1018 og 15/11 1996 ved 1996-11-01-ÆB.943.

Ikrafttræden.
§ 58.
Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. juni 1996.
Stk. 2.
§ 34 har også virkning for arbejdsforhold, der er indgået før bekendtgørelsens ikrafttræden.
Stk. 3.
Samtidig ophæves følgende bekendtgørelser:
1) Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 25 af 22. januar 1964 om børns erhvervsmæssige medvirken ved offentlige forestillinger m.v.
2) Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 306 af 10. juni 1969 om registre for personer
under 16 år.
3) Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 333 af 23. juni 1977 om børns lettere erhvervsmæssige arbejde.
4) Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 465 af 25. oktober 1985 om unges aften og
natarbejde.
5) Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 524 af 19. juni 1992 om unges farlige arbejde.
6) Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 644 af 25. juli 1995 om ændring af bekendt
gørelse om unges farlige arbejde.
Bilag 1 A.
Ikke udtømmende liste over tekniske hjælpemidler, anlæg og arbejdsprocesser, som
unge under 18 år ikke må arbejde med.
1) Maskinelt drevne tekniske hjælpemidler.
a) * Maskiner med hurtigtgående skærende værktøj, som f.eks. båndramme- og
rundsave, metalrundsave, kædestemmere, klippe- og skære maskiner, al barknings-,
fælde-, kappe-, kløve- og huggemaskiner, kvas- og flishuggere samt fræse- og
høvlemaskiner til træbearbejdning, pålægsmaskiner, boremaskiner med borepatron
til mere end 13 mm bor.
b) * Maskiner med stempellignende bevægelser, som f.eks. hydrauliske og pneumatiske presser, mekaniske presser, friktionspresser, stansemaskiner, maskinhamre, limpresser, kantlimemaskiner, trykstøbemaskiner, brostanser, betonvaremaskiner, plastsprøjter, støbemaskiner, digelpresser, prægemaskiner, affaldspresser og tøj presser.
c) * Maskiner med åbne valser eller snegle.
d) * Blande-, male-, knuse- og hakkemaskiner, afsværingsmaskiner, rivemaskiner og
centrifuger.
e) Motorkædesave, motorrydningssave og motorhækklippere.
f) Søm og boltepistoler med undtagelse af sømpistoler til hæfteklammer med en
masse på højst 0,3 g.
g) Apparater til rengøring, maling, rustbeskyttelsesbehandling eller lignende med et
arbejdstryk på over 70 bar (7MPa).
* Det er dog tilladt unge at anvende de under pkt. 1, a) til d) nævnte tekniske
hjælpemidler, der er udformet eller afskærmet således, at de bevægelige og
bearbejdende dele er utilgængelige under drift.
2) Traktorer, motorredskaber m.v.
a) Traktorer, selvkørende mejetærskere og traktorer med jordfræsere, for så vidt
angår arbejde som fører eller operatør.
b) Traktorer, som er forsynet med spil, læsse- eller graveaggregater eller med speciel
løfteanordning, for så vidt angår arbejdet som fører eller operatør.
c) Grave- og læssemaskiner, for så vidt angår arbejdet som fører eller operatør.
d) Industritruck samt gaffelstablere og gaffeltruck, for så vidt angår arbejdet som
fører eller operatør.

e) Skovningsmaskiner.
f) Håndførte motorredskaber.
g) Jordfræsere, slåmaskiner, finsnittere og sneslynger.
3) Maskinelt drevne løfteanordninger eller transportører.
Elevatorer, kraner, mobile personløftere og arbejdsplatforme, hængerstilladser, bagsmækløftere, spil og slæbeskovle, for så vidt angår arbejdet som fører eller operatør.
Det er dog tilladt unge at betjene trykknapelevatorer.
4) Arbejdsprocesser i forbindelse med tilsyn, vedligeholdelse og reparation.
Smøring, rengøring, reparation og lignende arbejde ved igangværende motorer,
maskiner, transmissioner og andre maskinelle anordninger, hvor de bevægelige dele
er tilgængelige og kan forårsage personskader.
5) Vibrationsbelastende håndværktøj Vibrerende håndværktøjer, som f.eks. mejsel
hamre, slagmøtrikspændere, betonvibratorer og nittehamre, slagboremaskiner og
rystepudsere samt vibrerende håndværktøjer med et vibrationsniveau over 130 dB
(HA). Det er dog tilladt unge at udføre kortvarigt arbejde, dvs. mindre end 30 minut
ter på en 8-timers arbejdsdag med slagboremaskiner og rystepudsere. I tilfælde, hvor
det efter § 9 stk. 1 er tilladt unge, at udføre arbejde med vibrerende håndværktøjer,
skal det daglige arbejde tilrettelægges, så der er hyppige afbrydelser.
6) Risiko for Højspændingsstød. Arbejde der indebærer risiko for højspændingsstød.
7) Udstyr til svejsning m.v. Autogensvejsning, skærebrænding og lysbuesvejsning.
Bilag 1 B.
Liste over tekniske hjælpemidler og anlæg, som unge, der er fyldt 16 år, må beskæftiges
med. Listen er en lempelse i forhold til bilag 1 A.
1) Motorkædesave kan anvendes af unge, hvis de har gennemgået en uddannelse i brug
og sikkerhed ved motorkædesave. Direktøren for Arbejdstilsynet skal have anerkendt
uddannelsen.
2) Traktorer, selvkørende mejetærskere og traktorer med jordfræsere kan anvendes af
unge, der har traktorkørekort.
3) Inden for landbrug og gartneri kan unge beskæftiges med nedenstående arbejde,
eller med arbejde af tilsvarende mindre farlighed:
a) Traktorer med frontlæsser, hvis den unge har traktorkørekort.
b) Gaffelstablere, der ikke er selvkørende.
c) Maskinelt drevne fodervogne, plæneklippere og fejemaskiner.
d) Apparater til rengøring, maling, rustbeskyttelsesmidler eller lignende med et
arbejdstryk på over 70 bar (7MPa).
e) Roe/tør- og vådvaskere og roeskærer og -raspere.
Bilag 1 C.
Liste over tekniske hjælpemidler og anlæg som unge, der er fyldt 15 år, må beskæftiges
med i familievirksomheder. Listen er en lempelse i forhold til bilag 1 A.
1) Traktorer, herunder til- og frakobling af vogne, maskiner og redskaber uden kraftoverføring.
2) Traktorer med frontlæsser til flytning samt af- og pålæsning af løse materialer.
3) Motorfodervogne til kørsel på plant terræn.
4) Motorplæneklippere, hvor operatøren går bag plæneklipperen, og hvor plæneklipperen kører på hjul, til kørsel på plant terræn. Plæneklipperen skal være forsynet med
betjeningsgreb med dødemandsfunktion.
5) Motorplæneklippere, hvor operatøren sidder på plæneklipperen. Plæneklipperen skal
være indrettet således, at klippeaggregatet ikke kan køre, når det er løftet. Endvidere
skal plæneklipperens motor stoppe, når føreren forlader sædet, og kun kunne startes,
når der sidder en person i førersædet.

Bilag 2 A.
Ikke udtømmende liste over stoffer og materialer, som unge under 18 år ikke må arbejde
med eller på anden måde udsættes for.
1) Stoffer og materialer, der i henhold til Miljø- og Energiministeriets regler om klassificering m.v. af kemiske stoffer og produkter mærkes med følgende faresymboler og
farebetegnelser:
• Tx Meget giftig.
• T Giftig.
• C Ætsende.
• E Eksplosiv.
Herunder stoffer og materialer, der er forsynet med risikosætningerne:
• R39, Fare for varig alvorlig skade på helbred.
• R45, Kan fremkalde kræft.
• R46, Kan forårsage arvelige genetiske skader
• R60, Kan skade forplantningsevnen.
• R61, Kan skade barnet under graviditeten.
2) Stoffer og materialer, der i henhold til Miljø- og Energiministeriets regler om klassificering m.v. af kemiske stoffer og produkter mærkes med faresymbol og farebetegnelse Xn, sundhedsskadelig, og samtidig forsynes med mindst en af følgende risikosætninger:
• R40, Mulighed for varig skade på helbred.
• R42, Kan give overfølsomhed ved indånding.
• R48, Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning.
• R62, Mulighed for skade for forplantningsevnen.
• R63, Mulighed for skade på barnet under graviditeten.
3) Stoffer og materialer, der i henhold til Miljø- og Energiministeriets regler om klassificering m.v. af kemiske stoffer og produkter mærkes med faresymbolet og farebetegnelsen Xi, lokalirriterende, og samtidig forsynes med risikosætningen:
• R43, Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
4) Stoffer og materialer, der i henhold til Miljø- og Energiministeriets regler om klassificering m.v. af kemiske stoffer og produkter forsynes med følgende risikosætning:
• R12, Yderst brandfarlig.
5) Stoffer og materialer, der er optaget på Arbejdstilsynets lister over stoffer og processer,
som anses for at være kræftfremkaldende i At-anvisningen om grænseværdier for
stoffer og materialer.
6) Materialer, der indeholder over 0,1 vægtprocent af stoffer nævnt under 5).
7) Organiske opløsningsmidler optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløs
ningsmidler i At-anvisningen om grænse værdier for stoffer og materialer.
8) Materialer, der indeholder mere end 0,5 vægtprocent af opløsningsmidler nævnt
under punkt 7).
9) Biologiske agenser i gruppe 3 og 4 jf. bekendtgørelse nr. 864 af 10. november 1993
om biologiske agenser og arbejdsmiljø, eller med andet arbejde, hvor de på grund af
arbejdets art eller de forhold, hvorunder det foregår, kan blive udsat for påvirkning
fra sådanne agenser.
Bilag 2 B.
Liste over arbejde med stoffer og materialer, som unge, der er fyldt 15 år, må udføre.
Listen er en lempelse i forhold til bilag 2 A.
1) Inden for landbrug må unge uanset bilag 2 A nr. 8, foretage følgende arbejde:
a) Desinfektion af koyvere og lignende med milde desinfektionsmidler og andre

midler, der er godkendt til dette formål af Veterinærdirektoratet.
b) Lejlighedsvist malearbejde med malinger, hvor kodenummeret er 00 eller 0 før
bindestregen og 1 efter bindestregen. Kodenummeret fastsættes i henhold til
Arbejdstilsynets bekendtgørelse om kodenumre.
c) Brændstofpåfyldning på maskiner, som unge må betjene og faktisk benytter.
2) På rengøringsområdet kan unge, på betingelse af, at de under arbejdet er under
professionelt tilsyn og instruktion, uanset bilag 2 A nr. 8), beskæftiges med følgende
arbejde:
a) Fortynding med vand af rengøringsmidler med organiske opløsningsmidler til den
ansattes eget brug, hvis den brugsklare blanding ikke indeholder mere end 0,5
vægtprocent af organiske opløsningsmidler.
b) Lejlighedsvis anvendelse af poleermidler med op til 15 pct. ethanol eller 5 pct.
propanol.
Bilag 3.
Ikke udtømmende liste over arbejde, som kan medføre andre sikkerheds- og sundhedsfarer, som unge under 18 år ikke må udføre:
1) Unge må ikke udsættes for støj eller vibrationer, der kan bringe deres sundhed i fare.
2) Unge må ikke beskæftiges i omgivelser eller ved arbejde, der på grund af ekstrem
høje eller ekstrem lave temperaturer kan bringe deres sikkerhed og sundhed i fare.
3) Unge må ikke beskæftiges ved arbejde, hvor de bliver udsat for ioniserende stråling.
4) Unge må ikke beskæftiges ved arbejde under høje lufttryk i f.eks. trykkamre og
ved dykkerarbejde.
5) Unge må ikke beskæftiges med industriel slagtning af dyr.
6) Unge må ikke beskæftiges med arbejde, hvor tempoet bestemmes af en maskine
og som indebærer akkordarbejde.
7) Unge må ikke beskæftiges ved arbejde, der kan medføre kvælningsfare i ilt (oxygen)fattig atmosfære.
8) Unge må ikke beskæftiges med arbejde, hvor de kan komme i kontakt med vilde
eller giftige dyr.
9) Det skal i videst muligt omfang undgås, at unge løfter eller bærer byrder over 12 kg.
Dette kan dog fraviges ved arbejde, der foregår under ergonomisk hensigtsmæssige
forhold, men det skal tilstræbes, at byrder for den enkelte højst udgør 25 kg.
10) Det bør undgås, at unge ved andet arbejde udsættes for større belastninger end de,
der er nævnt i nr. 9).
11) Arbejdsprocesser, der kan medføre fare for eksplosion, medmindre der er truffet
effektive tekniske foranstaltninger til hindring af personskade.
12) Arbejde, som indebærer håndtering af udstyr til produktion, opbevaring eller anvendelse af komprimerede, flydende eller opløste gasser. Dette gælder dog ikke påfyld
ning af F-gas på beholdere, der indgår i køretøjers brændstofanlæg, opvarmningseller belysningsanlæg eller andre lignende anlæg, når disse beholdere er indrettet
med godkendt udstyr til selvtankning.
13) Fremstilling og håndtering af fyrværkeriartikler samt diverse objekter, maskiner m.v.
som indeholder sprængstoffer.
Bilag 4.
Liste over hvad unge, som er fyldt 13 år, må beskæftiges med
1) Lettere fodrings- og rensningsarbejde i landbruget.
2) Pasning af mindre husdyr (dog ikke indfangning og aflivning af pelsdyr f.eks. mink).
3) Lugning og hakning.
4) Kartoffelopsamling.
5) Bær- og frugtplukning.
6) Plantning, opbinding og lignende arbejde.

7) Lettere arbejde med specialafgrøder, såsom afplukning af tulipanhoveder, optagning
af løg og lignende.
8) Kogleopsamling.
9) Rutinemæssig prismærkning af varer.
10) Arbejde i visse specialforretninger, såsom kiosker, bagerbutikker og grøntforretninger.
11) Modtagelse og pakning samt sortering og optælling af lettere varer og tom
emballage.
12) Lettere rengøring og oprydning samt borddækning.
13) Lettere manuel montering (dog ikke lodning, svejsning eller arbejde med farlige
klæbemidler).
14) Malearbejde, dog ikke sprøjtemaling.
15) Lettere manuelt arbejde, såsom håndsyning, ilægning i poser, foldning af papir
samt pudsning af færdige keramik- og glasvarer.
16) Mærkning og sortering af rent vasketøj.
17) Eftersyn og kontrol af produkter.
18) Internt piccoloarbejde.
19) Lettere budtjeneste, herunder udbringning af aviser og reklamer.
20) Salg af aviser og lignende.
21) Bogopsætning på biblioteker.
Følgende ændringer er indarbejdet:
Bek. nr. 76 af 3. februar 1998
Bek. nr. 1018 af 17. december 1997
Bek. nr. 943 af 1. november 1996.

Unges arbejde.
At-meddelelse nr. 4.01.4. Marts 1999.
Erstatter: Juni 1997.
1. Indledning.
Denne At-meddelelse oplyser om de regler, der gælder for unge under 18 år, der udfører
arbejde for en arbejdsgiver, og erstatter følgende At-meddelelser:
• Nr. 4.01.1 om børns arbejde, september 1983.
• Nr. 4.01.2 om unges arbejde, juli 1990.
• Nr. 4.01.3 om børns og unges aften- og natarbejde, maj 1986.
Bekendtgørelsen deler de unge ind i tre hovedkategorier:
• Unge under 13 år. Denne gruppe må som udgangspunkt ikke udføre arbejde for en
arbejdsgiver.
• De 13- og 14-årige samt unge, der er undervisningspligtige. Denne gruppe må udføre
det arbejde for en arbejdsgiver, der er nævnt i bilag 4.
• Unge over 15 år, der ikke er undervisningspligtige. Denne gruppe må udføre alt
arbejde for en arbejdsgiver, der ikke er forbudt ifølge bekendtgørelsen.
Unge under 18 år er omfattet af de samme arbejdsmiljøregler, som gælder for alle andre,
der arbejder for en arbejdsgiver. Derudover gælder en række særlige regler for unge
under 18 år. Disse regler er fastsat i Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges arbejde. Bekendtgørelsens bilag, der indeholder eksempler på forskellige former for arbejde,
som er henholdsvis forbudt eller tilladt for unge under 18 år, er optrykt som bilag til
denne At-meddelelse.
2. Område.
Den unge er omfattet af Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges arbejde, når den
unge udfører arbejde for en arbejdsgiver. Om dette er tilfældet, er en konkret vurdering.
Det er afgørende for, om der er tale om arbejde for en arbejdsgiver:
• om den unge udfører arbejde, der kan sidestilles med eller har overvejende lighed
med det arbejde, ansatte udfører,
• om den unge har pligt til at stille sin personlige arbejdskraft til rådighed, om den
unge er undergivet instruktionsbeføjelse og kontrol,
• om der stilles arbejdsrum og andre nødvendige hjælpemidler til rådighed.
Endvidere tillægges det betydning, om arbejdsgiveren bærer risikoen for arbejdsresultatet eller opnår en evt. fordel heraf. I tvivlstilfælde tillægges det endvidere betydning,
om den unge får vederlag for sit arbejde.
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2.1. Arbejde i private husholdninger og i familievirksomheder.
Den unges erhvervsmæssige arbejde i arbejdsgiverens private husholdning er som hovedregel omfattet af bekendtgørelsen om unges arbejde. Med til arbejde i arbejdsgiverens
private husholdning hører arbejde, som skal tilgodese familiens daglige behov i hus og
have. Eksempler på arbejde, der hører under den private husholdning, er børnepasning,
pasning af mindre husdyr og havearbejde.
Også den unges erhvervsmæssige arbejde i familievirksomheder er som hovedregel omfattet af bekendtgørelsen om unges arbejde. Ved arbejde i en familievirksomhed forstås
arbejde, der udelukkende udføres af de medlemmer af arbejdsgiverens familie, som hører
til husstanden. Et eksempel på en familievirksomhed er en landbrugsbedrift, hvor der
ikke beskæftiges fremmed arbejdskraft.

Lejlighedsvist eller kortvarigt arbejde som udføres i arbejdsgiverens private husholdning
eller i familievirksomheder, og som hverken er skadeligt eller farligt for den unge, er ikke
omfattet af bekendtgørelsen om unges arbejde, hvis det gennem en grundig oplæring
og et effektivt tilsyn er sikret, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt
fuldt forsvarligt. Det er endvidere en betingelse, at der ved arbejdets tilrettelæggelse og
udførelse tages hensyn til den unges alder, udvikling og helbredstilstand samt arbejdets
indvirkning på uddannelse eller anden skolegang. Selvom forbudet mod, at unge udfører
visse former for arbejde, ikke gælder, er reglerne af vejledende betydning ved vurderingen af, hvad der er skadeligt eller farligt arbejde. Disse regler er nærmere beskrevet i
afsnit 7.
Lejlighedsvist arbejde indebærer, at der ikke er tale om et fast etableret ansættelsesforhold, mens et kortvarigt arbejde godt kan være en tilbagevendende begivenhed. Børnepasning er et eksempel på arbejde, der kan forekomme lejlighedsvist eller kortvarigt i
private husholdninger, og som hverken er skadeligt eller farligt for den unge.
Inden for landbruget skelnes der ikke mellem, hvad der henhører under bedriften og
den private husholdning. Uanset om arbejdet udføres i husholdningen, henføres det til
landbrugsbedriften. Arbejde i arbejdsgiverens private husholdning inden for landbrug,
der ikke er familievirksomhed, vil derfor altid være omfattet af bekendtgørelsen om
unges arbejde, selvom arbejdet er lejlighedsvist eller kortvarigt.
2.2. Klub- og foreningsaktiviteter.
Aktiviteter, der foregår som led i klub- eller foreningssammenhæng, er som udgangspunkt ikke omfattet af bekendtgørelsen om unges arbejde, idet de unge som regel ikke
har pligt til at stille deres personlige arbejdskraft til rådighed i disse tilfælde. Det gælder
fx for folkekirkens børnekor, hvor der er tale om en fritidsaktivitet, og hvor evt. betaling
for at medvirke alene er en godtgørelse for faktiske udgifter. Det samme gælder for
spejderes og idrætsklubbers avisindsamlinger og udbringning af telefonbøger.
3. Almindelige bestemmelser.
Ved beskæftigelse af unge under 18 år skal det ved valg af arbejdsopgaver og ved tilrettelæggelse af arbejdet sikres, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt
fuldt forsvarligt.
Arbejdsgiveren skal træffe foranstaltninger mod de risici, arbejdet frembyder. Foranstaltningerne skal træffes på baggrund af en vurdering af de særlige risici, der skyldes de
unges manglende erfaring, manglende bevidsthed om risici samt det forhold, at de
endnu ikke er fuldt udviklede. Der skal endvidere tages hensyn til de fysiske, biologiske,
kemiske og psykiske påvirkninger på såvel kort som på langt sigt, som de unge kan
blive udsat for.
Der skal i virksomhedens arbejdspladsvurdering tages hensyn til de særlige risici, som
unge er udsat for.
At-meddelelse nr. 4.00.1 vejleder om arbejdspladsvurdering.
3.1. Oplæring og instruktion.
Arbejdsgiveren skal sørge for, at de unge får en grundig oplæring og instruktion, så de
kan udføre arbejdet fuldt forsvarligt. Arbejdsgiveren skal samtidig oplyse de unge om de
foranstaltninger, der er truffet for at sikre deres sikkerhed og sundhed.
Arbejdsgiveren skal sørge for, at de unge er fortrolige med evt. brugsanvisningers oplysninger om arbejde med stoffer og materialer samt tekniske hjælpemidler. Arbejdsgiveren
skal i den forbindelse være særligt opmærksom på, om de unge har forstået, hvordan
arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. De unge skal

være under effektivt tilsyn af en person, der er fyldt 18 år, og som har den fornødne
indsigt i arbejdet.
Tilsynet skal være tilpasset det arbejde, den unge udfører. Hvis arbejdet indeholder særlige risikomomenter, og/eller den unge er uerfaren, kan det være nødvendigt, at den
person, der fører tilsynet, står umiddelbart ved siden af den unge og overvåger denne
(stadigt tilsyn). Hvis der er tale om arbejde med ingen eller få risikomomenter, eller hvis
den unge er meget rutineret, kan tilsynet bestå af en periodevis kontakt.
Et avisbud skal eksempelvis ikke være under stadigt tilsyn, men skal have jævnlig kontakt
med en voksen, der har kendskab til arbejdet. Omvendt kan det fx være nødvendigt, at
en ung, der netop er blevet instrueret i at betjene en boremaskine, er under stadigt tilsyn.
Når den unge er blevet fortrolig med brugen af boremaskinen, kan tilsynet ændres til
en jævnlig kontakt med en voksen, der sikrer, at der ikke er opstået uforudsete faremomenter.
3.2. Sikkerhedsorganisation.
Hvis virksomheden har sikkerhedsorganisation, skal de unge være omfattet af sikkerhedsorganisationen på samme måde som de øvrige ansatte, ligesom de unge skal deltage i
valg af sikkerhedsrepræsentant.
At-anvisning nr. 6.1.0.4 giver nærmere vejledning om virksomhedernes sikkerheds- og
sundhedsarbejde.
4. Underretning af forældre.
Arbejdsgivere, der beskæftiger unge, der er under 15 år eller undervisningspligtige, skal
underrette den unges forældre eller værge om beskæftigelsen. Underretningen skal
indeindeholde oplysninger om arbejdstidens længde, om de ulykkes- og sygdomsfarer,
der eventuelt er forbundet med arbejdet, samt om de sikkerheds- og sundhedsmæssige
foranstaltninger, der er truffet til imødegåelse heraf.
Hvis der ikke er ulykkes- eller sygdomsfarer forbundet med det arbejde, den unge skal
udføre, skal underretningen til forældrene alene indeholde oplysninger om, at arbejdsgiveren har ansat den unge, samt om arbejdstidens længde.
Der stilles ingen formkrav til arbejdsgiverens underretning af forældrene. Underretningen
kan således være mundtlig, hvis det er hensigtsmæssigt. Arbejdsgiveren kan endvidere
opfylde sin underretningspligt til forældrene ved at fremsende virksomhedens arbejdspladsvurdering, hvis den omfatter det konkrete arbejde, den unge skal beskæftiges med.
5. Underretning af kommunen.
Arbejdsgivere, der har beskæftiget en ung under 18 år på fuld tid i en sammenhængende periode på tre måneder, skal underrette den unges bopælskommune om ansættelsesforholdet. Baggrunden for denne underretningspligt er, at unge skal have mulighed for at få vejledning om uddannelse og uddannelsesmuligheder.
Underretningen skal indeholde oplysninger om virksomhedens navn, den unges navn,
adresse, CPR-nummer og ansættelsesperiode. Underretningen skal sendes til kommunens ungdomsvejleder.
6. Undervisningspligt.
Unge, der er under 15 år eller undervisningspligtige, må kun udføre lettere erhvervsmæssigt arbejde. Bestemmelserne om undervisningspligt fremgår af folkeskoleloven.
Undervisningspligten betragtes som ophørt,
• når den unge har afsluttet grundskolen efter 9. klasse eller
• når den unge har afsluttet sammenlagt 9 års regelmæssig undervisning (ekskl.
børnehaveklasse) eller
• ved udgangen af det skoleår, hvori den unge er fyldt 17 år.

I alle tre tilfælde betragtes undervisningspligten som ophørt, når skolesommerferien
begynder.
At undervisningspligten ophører efter sammenlagt 9 års regelmæssig undervisning betyder, at den kan opfyldes på anden måde end ved undervisning i folkeskolen, nemlig
hvis man modtager undervisning, der svarer til folkeskolens. Det samme gælder, hvis der
med skolen er indgået en aftale om den unges deltagelse i erhvervsmæssig uddannelse
eller beskæftigelse til afløsning af almindelig skolegang.
Undervisningspligten er først ophørt, når der sammenlagt er gået 9 år ekskl. børnehaveklasse.
7. Arbejde, som ikke må udføres af unge under 18 år.
Bekendtgørelsen om unges arbejde forbyder, at visse former for arbejde udføres af unge
under 18 år. Aldersgrænserne er fastsat for at sikre, at unge ikke udfører arbejde, som
kan være farligt på grund af den unges manglende erfaring, manglende bevidsthed om
risici og unges større sårbarhed.
Forbudet mod, at unge udfører visse former for arbejde, kan dog fraviges. Det er fx tilfældet i situationer, hvor arbejdet indgår som et nødvendigt led i den unges erhvervsuddannelse, samt i situationer, hvor den unge må antages at have særlig erfaring og
kendskab til arbejdet, som det er tilfældet i landbruget.
7.1. Forbud mod arbejde med visse tekniske hjælpemidler.
Unge under 18 år må ikke arbejde med tekniske hjælpemidler, anlæg eller arbejdsprocesser, som kan være farlige for dem.
Hvis de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici ved et teknisk hjælpemiddel ikke er fjernet
gennem konstruktionen eller ved fuldstændig afskærmning af de bevægelige og bearbejdende dele under drift, må unge ikke beskæftiges med sådanne hjælpemidler. En fuldstændig afskærmning af et teknisk hjælpemiddel skal bestå af en fysisk afskærmning og
kan derfor ikke opnås ved hjælp af to-håndsbetjening, følersikring, totrins-klemningssikring, fotocelleværn, kontaktmåtter, gulvkontakter, radardetektorer, holdekontakter
(betjeningsorganer med ”dødemandsknap”-funktion) e.l.
Hvis afskærmningen på et teknisk hjælpemiddel kan fjernes uden brug af værktøj, skal
det være effektivt sikret, at alle farlige maskinbevægelser stopper, inden man kan nå
ind i farezonen.
Bilag 1A angiver eksempler på tekniske hjælpemidler, anlæg og arbejdsprocesser, som
unge under 18 år ikke må arbejde med. Hvis et hjælpemiddel er lige så farligt eller farligere end et af de hjælpemidler, der er opført som eksempler i bilaget, må unge under
18 år ikke arbejde med det pågældende hjælpemiddel, selvom det ikke er opført i bilaget.
Ud over de aldersgrænser, der fremgår af bekendtgørelsen om unges arbejde, er der også
fastsat aldersgrænser i andre dele af arbejdsmiljølovgivningen. Disse regler indebærer,
• at unge skal være fyldt 18 år for at kunne erhverve certifikat til gaffeltruck og kraner.
• at unge under 19 år ikke må passe dampkedler og visse varmtvandskedler.
• at unge under 18 år ikke selvstændigt må arbejde med drift, pasning og vedligeholdelse af trykbeholdere og rørsystemer under tryk. De unge skal ligeledes være fyldt
18 år, inden de må arbejde med påfyldning af visse transportable trykbeholdere.
• at unge under 18 år ikke må beskæftiges ved eftersyn, vedligeholdelse og reparation
af elevatorer.
• at unge under 18 år ikke må passe køleanlæg.
Pkt. 6 i bilag 1A fastsætter, at unge under 18 år ikke må beskæftiges med arbejde, der
indebærer risiko for højspændingsstød. Det omfatter elektriske installationer med en

spænding på 1.000 volt eller derover. I stærkstrømslovgivningen er der fastsat yderligere
regler for unge under 18 år.
Bilag 1B angiver en række tekniske hjælpemidler og anlæg, som unge, der er fyldt 16 år,
må arbejde med. Det drejer sig om en række tekniske hjælpemidler, der især anvendes
i landbrug, skovbrug og gartneri. Listen i bilag 1B er således en lempelse i forhold til
bilag 1A. Lempelsen gælder også motorkædesave og traktorer, der anvendes i andre
erhverv.
Pkt. 3 i bilag 1B er ikke udtømmende. Det indebærer, at 16- og 17-årige i landbrug og
gartneri også må arbejde med tekniske hjælpemidler af tilsvarende mindre farlighed.
Unge på 16 og 17 år, der har traktorkørekort, må føre traktorer med påhængte redskaber. De unge må til- og frakoble ufarlige maskiner som fx en vogn og en plov. Men de
må ikke til- og frakoble redskaber samt foretage indgreb under drift i redskaber, der er
så farlige, at de er omfattet af bilag 1A. Det gælder fx redskaber, som har maskindele,
der er drevet via en kraftoverføringsaksel.
Bilag 1C angiver en række tekniske hjælpemidler, som unge, der er fyldt 15 år, må
arbejde med i familievirksomheder. Listen, der er en lempelse i forhold til bilag 1A, er
udtømmende.
7.2. Forbud mod arbejde med visse stoffer og materialer.
Unge under 18 år må ikke arbejde med eller på anden måde udsættes for påvirkninger
fra de stoffer og materialer, der er angivet i bilag 2A.
Forbudet mod, at de unge anvender disse stoffer og materialer, gælder også, selvom
der træffes foranstaltninger som fx effektiv ventilation eller anvendes åndedrætsværn.
De unge må dog gerne beskæftiges ved arbejdsprocesser, hvor de nævnte stoffer eller
materialer anvendes i et lukket system, eller hvis de unge på anden lignende måde er
sikret mod påvirkningerne.
At unge ikke må udsættes for en påvirkning fra de nævnte stoffer og materialer betyder, at der i lokaler, hvor andre arbejder med stofferne og materialerne, skal foretages
en konkret vurdering af, om de unge kan blive udsat for påvirkninger. Det samme
gælder fx i de lokaler, hvor stofferne og materialerne opbevares, eller hvor de forekommer som spild/affald. Hvis vurderingen viser, at de unge kan blive udsat for påvirkninger
fra de nævnte stoffer eller materialer, må de unge ikke arbejde i de pågældende lokaler.
Risikoen for, at de unge kan blive udsat for påvirkninger fra stoffer og materialer, som de
ikke selv anvender, er særlig aktuel i for-bindelse med organiske opløsningsmidler eller
andre flygtige stoffer og materialer, der afgiver dampe til lokalet, eller hvis de nævnte
stoffer og materialer afgiver støv eller aerosoler. Derfor kan det i mange tilfælde efter en
konkret vurdering vise sig ikke at være muligt, at unge arbejder i arbejdslokaler, hvor
de nævnte stoffer og materialer anvendes af andre ansatte.
Det indebærer dog fx ikke risiko for påvirkning af den unge at arbejde i et køkken, samtidig med at der fyldes koncentreret, ætsende maskinopvaskemiddel på opvaskemaskinen, selvom den unge ikke selv må anvende ætsende stoffer.
Forbudet medfører også, at unge ikke må beskæftiges med arbejde, som indebærer
udsættelse for træstøv i høje koncentrationer gennem længere tid.
Hvis et stof eller materiale ikke må anvendes af unge under 18 år, skal det altid stå i
brugsanvisningen. Men det fremgår ikke altid af etiketten.
Ud over de stoffer og materialer, der fremgår af bilag 2A, må unge under 18 år ikke
beskæftiges ved arbejde med asbest eller ved arbejde, hvor de kan udsættes for asbeststøv eller blypåvirkninger.

Bilag 2B angiver forskellige former for arbejde med stoffer og materialer, som unge, der
er fyldt 15 år, må udføre i landbruget og på rengøringsområdet.
7.3. Forbud mod sundhedsskadelige fysiske påvirkninger.
Unge under 18 år må ikke udsættes for fysiske belastninger, der på kort eller langt sigt er
skadelige for deres sundhed eller udvikling. Unødige fysiske belastninger samt uhensigtsmæssige arbejdsstillinger eller bevægelser skal undgås.
Pkt. 9 og 10 i bilag 3 angiver, at det i videst muligt omfang skal undgås, at unge løfter
eller bærer byrder, der vejer over 12 kg. Dette kan dog fraviges ved arbejde, der tilfælforegår under ergonomisk hensigtsmæssige forhold, men det skal tilstræbes, at byrden
højst vejer 25 kg. Der er tale om ergonomisk hensigtsmæssige forhold, når løftene foregår midt foran og tæt ved kroppen, når den unge har godt fodfæste og et godt greb
om byrden.
Bæring af byrder under gang er ikke ergonomisk hensigtsmæssig. Der skal anvendes
tekniske hjælpemidler i form af fx sækkevogn, rullebord og cykel, når det er muligt og
hensigtsmæssigt. Tekniske hjælpemidler bør altid anvendes, når byrden vejer mere end
ca. 12 kg.
Det bør undgås, at unge ved andet arbejde – som fx skub og træk af indkøbsvogne –
udsættes for større belastninger end de ovenfor nævnte.
Egnede tekniske hjælpemidler skal bruges, når det er muligt og hensigtsmæssigt. Arbejdsgiveren skal dog være opmærksom på, at det kan være forbudt for de unge at anvende
visse tekniske hjælpemidler som fx gaffelstabler.
At-meddelelse nr. 4.05.1 om manuel håndtering
og At-meddelelse nr. 4.05.2 om vurdering
af løft giver yderligere vejledning.
7.4. Forbud mod arbejde, der indebærer voldsrisiko.
Unge under 18 år må ikke beskæftiges ved arbejde, der indebærer en særlig risiko for
vold, medmindre den unge arbejder sammen med en person, der er fyldt 18 år. Endvidere må unge ikke deltage i egentlige pengetransporter også selvom den unge følges
med en person, der er fyldt 18 år.
Transport af penge.
Egentlige pengetransporter er transporter, hvis formål er at transportere penge, fx dagens
omsætning til banken. Hvis det primære formål med transporten er at bringe en vare
ud til en kunde, må den unge gerne medbringe byttepenge og modtage betaling for
varen, når blot der ikke er tale om væsentlige pengebeløb. Der skal således i hvert enkelt
tilfælde ske en konkret vurdering af transportens farlighed, herunder af, hvor mange
penge der medbringes, og om det er åbenlyst, at den unge har penge med sig.
Transport af varer.
Ved transport af varer som fx medicin skal det konkret vurderes, om arbejdet er så farligt,
at unge under 18 år ikke må udføre det alene.
En måde at forebygge risikoen for røveri og andre former for vold på kan være, at den
unge arbejder sammen med en person, der er fyldt 18 år.
Alenearbejde.
Ved arbejde i åbningstiden i bagerbutikker, kiosker, grillbarer, videobutikker, tankstationer
og lignende forretninger må unge ikke beskæftiges mellem kl. 18.00 og kl. 6.00 på
hverdage og mellem kl. 14.00 og kl. 6.00 på lørdage, søn- og helligdage, medmindre
den unge arbejder sammen med en person, der er fyldt 18 år. Det samme gælder ved
arbejde i butikker, der er isoleret beliggende i et område uden almindelig færdsel.

Der er ikke tale om alenearbejde, når en person, der er fyldt 18 år, arbejder i lokaler,
der umiddelbart støder op til butikslokalet, og den unge uden brug af tekniske hjælpemidler kan kommunikere med vedkommende.
Dispensation.
Arbejdstilsynet har mulighed for at give dispensation for reglerne om unges alenearbejde,
hvis arbejdsgiveren kan godtgøre, at arbejdsforholdene - herunder bl.a. under hensyntagen til arbejdsstedets beliggenhed og indretning samt de trufne sikkerhedsforanstaltninger – er sikre. Dispensation kan dog først meddeles efter høring af det stedlige politi.
Der kan være grundlag for at give dispensation, når arbejdsstedet er beliggende i umiddelbar nærhed af andre forretninger med samme åbningstid, som det fx er tilfældet i
en forhal på et sygehus eller i en ventesal, samt når forretningen er beliggende i samme
ejendom som arbejdsgiverens privatbolig.
Der lægges endvidere vægt på,
• at der ikke tidligere har været voldsepisoder,
• at to eller flere unge er på arbejde samtidig,
• at der er gode oversigtsforhold,
• at der er gode sikkerhedsforanstaltninger i form af alarm, videoovervågning mv.,
• beliggenheden i øvrigt,
• at der er hyppige politi- og/eller vagtpatruljeringer samt
• tidspunktet for dispensation.
Meddelelse af dispensation vil altid ske ud fra en samlet vurdering af forholdene.
Arbejde i storcentre.
Ved arbejde i et storcenter må den unge beskæftiges alene eller sammen med andre unge
i storcentrets almindelige åbningstid mellem kl. 18.00 og kl. 20.00 på hverdage og mellem kl. 14.00 og kl. 20.00 på lørdage, søn- og helligdage, hvis der i storcentret i disse
perioder foretages hyppig patruljering af sikkerhedsvagter, eller hvis arbejdet i butikken
foregår under anden form for overvågning.
Ved et storcenter forstås flere forretninger, som er beliggende i sammenhæng. Forretningerne skal være overdækkede, benævnt med et fælles navn og omfatte et areal på
ca. 8.000 m2 eller mere.
Ved anden form for overvågning forstås en overvågning, der sikrer, at der inden for kort
tid kan komme personer til hjælp. Det kan fx være tilfældet, hvis butikken videoovervåges fra et centralt sted i centret. Det skal af præventive grunde være synligt, at der er
truffet sikkerhedsforanstaltninger af denne art.
7.5. Forbud mod arbejde, der indebærer ned- eller sammenstyrtningsrisiko.
Unge under 18 år må ikke beskæftiges med arbejde, der er forbundet med risiko for
ned- eller sammenstyrtning.
Nedstyrtningsrisiko.
Unge under 18 år må arbejde i højder over terræn på stilladser e.l., hvis risikoen for
nedstyrtning er effektivt imødegået ved fx rækværk eller net.
Ved vurderingen af, om der er truffet effektive foranstaltninger, skal det tages i betragtning, at tekniske foranstaltninger, der er effektive for voksne, ikke altid er tilstrækkeligt
effektive i forhold til unge. Brug af personlige værnemidler som fx faldsikringsudstyr er
ikke tilstrækkelig beskyttelse af de unge mod nedstyrtningsrisiko.
Sammenstyrtningsrisiko.
Unge under 18 år må beskæftiges ved arbejde i udgravninger, hvis risikoen for sammenstyrtning er effektivt imødegået ved afstivning e.l. Udgravningens stabilitet skal dog være

vurderet som forsvarlig af en kompetent person, inden de unge må arbejde i udgravningen.
Det vil normalt ikke være forsvarligt at beskæftige unge ved nedrivningsarbejde, da der
ofte vil være en sammenstyrtningsrisiko, der ikke kan forebygges ved anvendelse af tekniske foranstaltninger, men kun ved de beskæftigedes erfaring og forsigtighed.
7.6. Forbud mod arbejde, der indebærer andre risici.
Bilag 3 angiver eksempler på arbejde, der ikke må udføres af unge under 18 år. Det
skyldes dels, at de unge på grund af deres manglende erfaring vil kunne have vanskeligt
ved at overskue de risici, der er forbundet med arbejdet, dels, at den ansatte i en del af
de situationer, der beskrives i bilaget, udsættes for ekstreme situationer, der kræver stor
agtpågivenhed. Listen i bilag 3 er ikke udtømmende, da forbudet endvidere omfatter
arbejde af tilsvarende eller større farlighed.
7.6.1. Støj og vibrationer.
Unge under 18 år må ikke udsættes for støj eller vibrationer, der kan bringe deres sundhed i fare.
Ingen person må udsættes for en støjbelastning over 85 dB(A) under arbejdet. Udsættelse for en støjbelastning på op til 85 dB(A) kan indebære risiko for udvikling af høreskader, og det bør derfor tilstræbes, at de unge ikke udsættes for en støjbelastning på
80 dB(A) eller derover.
At-meddelelse nr. 4.06.1 vejleder nærmere om bekæmpelse af støj på arbejdspladsen.
Hånd-arm-vibrationer fra fx håndholdte maskiner, rat og håndtag på maskiner samt helkropsvibrationer fra arbejde, hvor den unge fx står eller sidder på maskinen, kan være
sundhedsskadelige.
Hånd-arm-vibrationer kan medføre ”hvide fingre”. En vibrationsbelastning på 130 dB(HA)
vil medføre, at 10 pct. af de udsatte får sygdommen i løbet af 10 år. Ved en vibrationsbelastning på 120 dB(HA) anses risikoen for meget ringe. Det bør derfor tilstræbes, at
unge ikke udsættes for vibrationsbelastninger på 120 dB(HA) eller derover.
Pkt. 5 i bilag 1A angiver en række vibrerende håndværktøjer, som ikke må anvendes af
unge under 18 år.
At-meddelelse nr. 4.06.2 vejleder nærmere om hånd-arm-vibrationer.
7.6.2. Høje og lave temperaturer.
Unge under 18 år må ikke beskæftiges i omgivelser eller ved arbejde, der på grund af
ekstremt høje eller ekstremt lave temperaturer kan bringe deres sikkerhed og sundhed i
fare.
Ved vurderingen af, om unge kan udføre et bestemt arbejde uden at blive udsat for
ekstremt høje eller lave temperaturer, skal der både ses på temperaturen i rummet og
temperaturen på de overflader og væsker, som de unge kommer i kontakt med.
Det fremgår af At-meddelelse nr. 1.01.7 om temperaturer i arbejdsrum på faste arbejdssteder, at arbejde i omgivelser med temperaturer over legemstemperatur (37 °C) anses
for ekstremt høje rumtemperaturer.
Unge må normalt ikke udføre arbejde, der indebærer risiko for skoldning af væsker, der
er mere end 120 °C varme.
Arbejde med frituregryder er dog generelt ikke så farligt, at det er omfattet af forbudet.
Der vil imidlertid kunne opstå situationer, hvor der er særlig risiko for at blive udsat for
ekstremt høje temperaturer ved arbejde med varm olie. I disse situationer må unge under

18 år ikke udføre arbejdet. En sådan situation opstår, når friturekogeren skal tømmes for
varm olie, eller hvis den varme olie skal filtreres. Den varme olie skal i så fald håndteres
manuelt, og der opstår dermed risiko for skoldning. Hvis arbejdsstedet er indrettet med
snævre pladsforhold, og/eller arbejdet er tilrettelagt med et højt tempo, kan der endvidere være risiko for, at den unge ved fald kommer i direkte kontakt med den varme olie.
Tilsvarende må unge under 18 år ikke udføre arbejde, der kan medføre kontakt med
væsker med kogepunkt under -153 °C ved 1 bars tryk (kryogene væsker) eller genstande,
der er nedkølet til -153 °C.
7.6.3. Kvælningsfare.
Unge under 18 år må ikke beskæftiges ved arbejde, der kan medføre kvælningsfare i iltfattig atmosfære. Det medfører, at unge ikke må beskæftiges ved arbejde i brønde eller
andre snævre rum, hvor der kan være iltmangel.
Forbudet gælder, selvom der træffes foranstaltninger i form af alarmer for iltmangel og
installeres effektiv ventilation. Forbudet gælder også, selvom der bruges åndedrætsværn.
7.7. Brug af åndedrætsværn.
Unge under 18 år må hverken udføre arbejde, hvor de udsættes for sundhedsskadelige
dampe eller støv, eller arbejde i iltfattig atmosfære, selvom de anvender åndedrætsværn.
Der kan dog forekomme arbejdssituationer - fx støvende arbejde - der ikke er omfattet
af forbudene, men som ud fra en sundhedsmæssig vurdering kræver brug af friskluftforsynet åndedrætsværn. I disse situationer må unge under 18 år højst arbejde med friskluftforsynet åndedrætsværn i fire timer om dagen.
8. Særlige regler for elever under erhvervsuddannelse.
De fleste af de nævnte forbud gælder ikke for unge, som er fyldt 15 år, når arbejdet
indgår som et nødvendigt led i en erhvervsuddannelse. Det er dog en betingelse, at
uddannelsen er på mindst to år, og at den giver erhvervskompetence.
Det samme gælder for elever, der er i praktik under en erhvervsfaglig grunduddannelse
(EGU-elever).
Forbudene gælder ligeledes ikke, hvis den unge har afsluttet sin erhvervsuddannelse,
inden vedkommende fylder 18 år, og arbejdet er nødvendigt for den unges beskæftigelse
efter afsluttet uddannelse.
Følgende arbejde må udføres af elever under 18 år:
• Arbejde med de tekniske hjælpemidler, der er nævnt i bilag 1A.
• Arbejde med de stoffer og materialer, der er nævnt i bilag 2A, samt arbejde, som kan
medføre blypåvirkning.
• Arbejde, hvor der er risiko for ned- eller sammenstyrtning.
Det arbejde, der er nævnt i bilag 3 med undtagelse af:
1) arbejdsprocesser, hvor der er fare for eksplosion,
2) arbejde, som indebærer håndtering af udstyr til produktion, opbevaring eller anvendelse af komprimerede, flydende eller opløste gasser,
3) arbejde under høje lufttryk og arbejde, der kan medføre kvælningsfare i iltfattig
atmosfære.
Arbejde med friskluftforsynet åndedrætsværn i mere end fire timer dagligt. Det er arbejdsgiverens pligt at sikre, at eleverne - inden de beskæftiges med det pågældende arbejde
– har fået den nødvendige instruktion og uddannelse, der sikrer, at arbejdet kan udføres
forsvarligt.
Eksempelvis skal elever under 18 år - inden de beskæftiges ved arbejde med en motor-

kædesav - have en viden om brug af og sikkerhed ved motorkædesave, der svarer til den
uddannelse, der er godkendt af Direktoratet for Arbejdstilsynet. En sådan viden kan bl.a.
tilegnes på erhvervsskolerne.
Følgende arbejde må ikke udføres af elever under 18 år:
• Arbejde med certifikat-krævende gaffeltruck og kraner.
• Arbejde med pasning af dampkedler og visse varmtvandskedler.
• Selvstændigt arbejde med drift, pasning og vedligeholdelse af trykbeholdere og rør
systemer under tryk, herunder påfyldning af transportable trykbeholdere.
• Eftersyn, vedligeholdelse og reparation af elevatorer.
• Pasning af køleanlæg.
• Arbejde med asbest eller arbejde, hvor de kan udsættes for påvirkning af asbeststøv.
• Arbejde med udsættelse for sundhedsskadelige fysiske belastninger.
• Arbejde, der indebærer voldsrisiko.
Skolepraktikelever.
Elever på en erhvervsskole som fx en teknisk skole er normalt ikke omfattet af bekendtgørelsen om unges arbejde. Elever, der får anvist praktikplads på en erhvervsskole (skolepraktikelever), er dog fuldt omfattet af arbejdsmiljølovgivningen under praktikperioden
og dermed også af bekendtgørelsen om unges arbejde.
9. Unge over 15 år, der ikke er undervisningspligtige.
9.1. Arbejdstid.
Arbejdstiden for unge, som er fyldt 15 år, og som ikke er omfattet af undervisningspligten, må ikke overstige otte timer om dagen og 40 timer om ugen.
Som en yderligere beskyttelse af de unge gælder dog, at hvis den sædvanlige arbejdstid
for voksne i faget er lavere end 40 timer - fx 37 timer om ugen - må denne arbejdstid
ikke overskrides.
Hvis arbejdstiden er på otte timer, skal den ligge samlet.Hvis den daglige arbejdstid overstiger 4,5 timer, skal den unge have en pause på mindst 30 minutter. Pausen skal ligge
på et passende tidspunkt og helst være sammenhængende. Det betyder, at pausen ikke
kan placeres ved arbejdets begyndelse eller ved arbejdets afslutning.
Hvis pausen ikke er en del af arbejdstiden, kan den samlede arbejdstid inklusive pause
være 8,5 timer.
Hvis arbejdet foregår som led i en uddannelse, skal den tid, den unge bruger på undervisning, medregnes til den daglige og den ugentlige arbejdstid.
Hvis den unge arbejder for flere arbejdsgivere, skal arbejdstiden lægges sammen.
Landbruget.
I landbruget kan arbejdstiden overstige otte timer om dagen og 40 timer om ugen i
særlige tilfælde, hvor det er nødvendigt på grund af arbejdets karakter. Det kan fx være
tilfældet i høstperioder. Den ugentlige arbejdstid må dog aldrig overstige 48 timer i
gennemsnit over en firemånedersperiode. 9.2 Aften- og natarbejde samt hvileperiode
Unge på 15, 16 og 17 år, der ikke er undervisningspligtige, skal have en sammenhængende hvileperiode på mindst 12 timer i døgnet og må som hovedregel ikke arbejde i
tidsrummet mellem kl. 20.00 og kl. 6.00.
Unge, der arbejder i bagerier (men ikke i butikken), må ikke arbejde i tidsrummet fra
kl. 18.00 til kl. 4.00, mens unge, der arbejder med staldarbejde i landbruget, ikke må
arbejde i tidsrummet fra kl. 19.00 til kl. 4.00.
Unge, der arbejder i butikker, lagre, tankstationer, auktionslokaler o.l., der holdes åbne
for publikum efter kl. 20.00, må arbejde indtil et kvarter efter åbningstidens ophør. De
unge må dog ikke arbejde senere end til kl. 22.00.

Unge, der arbejder i teatre, biografer, cirkus, koncertsteder o.l. underholdningssteder, må
assistere ved forestillingers afholdelse indtil kl. 24.00. Hvis arbejdet rummer risiko for
overfald, skal der altid være en person over 18 år til stede, mens den unge er på arbejde.
Unge på 15 år, der arbejder i restauranter, hoteller, grillbarer o.l., må arbejde indtil kl.
22.00, mens unge på 16 og 17 år må arbejde indtil kl. 24.00.
Unge, der udbringer dagblade, må tidligst begynde arbejdet kl. 4.00 i en sammenhængende periode på 16 uger eller kl. 5.00 i en sammenhængende periode på 26 uger.
Mødetidspunkt og beskæftigelsesperiode skal fremgå af en aftale. Aftaler om beskæftigelsesperioder kan kun indgås – og skal løbende fornys – med skriftligt samtykke fra
forældre eller værge.
Dispensation.
Arbejdstilsynet kan give dispensation fra forbudet mod, at unge arbejder i tidsrummet
mellem kl. 20.00 og kl. 6.00, når særlige forhold gør det rimeligt og fuldt forsvarligt.
Det kan fx være tilfældet, hvis den unge er i en uddannelsessituation. Endvidere indgår
i vurderingen, om den unge under natarbejdet er under opsyn af en voksen i tilfælde,
hvor et sådant opsyn er nødvendigt for at beskytte den unge.
Der kan ikke gives dispensation til enkelte virksomheder, men kun til fag eller faglige
områder. Arbejdstilsynet kan endvidere give dispensation fra hvileperiodens varighed
og beliggenhed inden for særlige arbejdsområder.
Der kan dog aldrig dispenseres for tidsrummet mellem kl. 24.00 og kl. 4.00.
9.3 Fridøgn.
Unge på 15, 16 og 17 år, der ikke er undervisningspligtige, skal have to sammenhængende fridøgn inden for hver periode på syv døgn. Et af disse fridøgn skal normalt omfatte søndagen. Hvis det ikke er muligt at lægge de to fridøgn i sammenhæng, skal det
ene fridøgn ligge i umiddelbar tilslutning til en daglig hvileperiode.
Dette betyder imidlertid ikke, at den unge dermed kan nøjes med ét fridøgn, da den
unge altid skal have to fridøgn inden for en periode på syv døgn.
I landbrug, skovbrug, gartnerier o.l. kan de ugentlige fridøgn udskydes i situationer,
hvor det er påkrævet, og erstattes af tilsvarende frihed senere.
Det samme gælder på hospitaler o.l. institutioner. Reglen omfatter kun institutioner, der
svarer til hospitaler, hvorfor fridøgn i hjemmeplejen ikke vil kunne udskydes.
I landbruget gælder endvidere, at det ene fridøgn helt kan omlægges. Der tænkes her
på en mere permanent situation, der fx indebærer, at den unge er nødt til at arbejde
om søndagen.
Ved omlægning af fridøgnet skal dette lægges i umiddelbar tilslutning til en daglig hvileperiode.
Ved enhver udskydelse og omlægning af fridøgnet skal der tages hensyn til den unges
alder, udvikling og helbredstilstand samt til indvirkning på eventuel uddannelse.
Dispensation.
Arbejdstilsynet kan tillade, at de ugentlige fridøgn nedsættes for fag eller faglige områder,
samt når særlige arbejdsformer gør en nedsættelse nødvendig. Den unge skal dog altid
have mindst 36 timers frihed i sammenhæng inden for hver periode på syv døgn.
Ved vurdering af, om der kan gives dispensation fra reglerne om fridøgn, indgår bl.a.,
om det af organisatoriske grunde er påkrævet, at den ugentlige hvileperiode nedsættes.

10. 13- og 14-årige samt unge, der er undervisningspligtige.
10.1. Beskæftigelse.
De 13-14-årige samt unge, der er undervisningspligtige, må kun beskæftiges med det i
bilag 4 nævnte arbejde.
Listen er udtømmende, og de unge kan derfor ikke beskæftiges med andet arbejde end
det nævnte.
Arbejdet må ikke indebære fare for de unges sikkerhed og sundhed. De unge må derfor
ikke beskæftiges med følgende arbejde:
• Arbejde med eller i farlig nærhed af maskiner. Forbudet gælder alle maskiner og ikke
kun de maskiner, der er nævnt i bilag 1A.
• Arbejde med eller i farlig nærhed af farlige stoffer og materialer. Forbudet gælder alle
farlige stoffer og materialer og ikke kun dem, der er nævnt i bilag 2A.
• Håndtering af tunge byrder.
De unge må således fx ikke løfte tunge kasser, skubbe og trække tunge indkøbsvogne
eller arbejde ved et flaskesorteringsbånd, da et sorteringsbånd er en maskine.
Der er ingen mulighed for at meddele dispensation fra disse regler.
10.2. Arbejdstid, aften- og natarbejde, hvileperiode samt fridøgn.
Den daglige arbejdstid for de 13-14-årige samt for unge, der er undervisningspligtige,
må ikke overstige to timer på skoledage. På andre dage end skoledage må de 13-14-årige
arbejde syv timer, mens unge på 15, 16 og 17 år, der stadig er undervisningspligtige,
må arbejde otte timer.
Den ugentlige arbejdstid må ikke overstige 12 timer i uger med skoledage. Det betyder,
prægemaskiat de unge i uger med en eller flere skolefridage maksimalt må arbejde 12
timer. I uger, hvor der er helt skolefri, må de 13-14-årige arbejde 35 timer, mens unge
på 15, 16 og 17 år, der stadig er undervisningspligtige, må arbejde 40 timer.
Arbejdstiden skal ligge samlet, hvis den daglige arbejdstid er på syv henholdsvis otte
timer. Den unge skal have en pause på mindst 30 minutter, hvis den daglige arbejdstid
overstiger 4,5 timer. Pausen skal ligge på et passende tidspunkt og helst være sammenhængende. Det betyder, at pausen ikke kan placeres ved arbejdets begyndelse eller ved
arbejdets afslutning.
Den tid, den unge bruger på undervisning, skal medregnes i arbejdstiden, hvis den unge
arbejder som led i en uddannelse.
Arbejdstiden skal lægges sammen, hvis den unge arbejder for flere arbejdsgivere.
De 13-14-årige samt unge, der er omfattet af undervisningspligten, skal have en sammenhængende hvileperiode på mindst 14 timer i døgnet og må ikke arbejde i tidsrummet fra kl. 20.00 til kl. 6.00.
Disse unge skal have to sammenhængende fridøgn inden for hver periode på syv døgn.
Heraf skal ét fridøgn normalt omfatte søndagen. Hvis de to fridøgn ikke kan placeres i
sammenhæng, skal det ene fridøgn lægges i umiddelbar tilknytning til en daglig hvileperiode, så den unge i løbet af en uge får to separat beliggende fridøgn. Den unge vil i
løbet af ugen i så fald som minimum have to arbejdsfri perioder på henholdsvis 24 og
38 timer.
11. Ferie for unge, der er undervisningspligtige.
Unge, der er undervisningspligtige, skal så vidt muligt have en helt arbejdsfri periode i
løbet af sommerferien.

12. Børn og unge, der udfører kulturelle o.l. aktiviteter.
Børn under 13 år kan i nogle tilfælde få tilladelse af politiet til erhvervsmæssigt at optræde, deltage eller medvirke i kulturelle o.l. aktiviteter. Eksempler på sådanne kulturelle
aktiviteter er sportsaktiviteter, opvisninger, dyrskuer, teater- og varietéforestillinger,
koncerter, cirkusforestillinger, radio, tv, filmoptagelser og reklamefilm, herunder også
modelarbejde.
Unge, der er fyldt 13 år, kan uden tilladelse fra politiet erhvervsmæssigt optræde, deltage
eller medvirke i kulturelle o.l. aktiviteter.
At-meddelelse nr. 4.01.5 om børn og unges kulturelle arbejde giver yderligere vejledning.
13. Erhvervspraktikanter.
Der gælder særlige regler for, hvilke former for arbejde eleverne må udføre i forbindelse
med erhvervspraktik samt elevernes arbejdstid i forbindelse hermed.
Jens Andersen
Bilag 1 A.
Ikke udtømmende liste over tekniske hjælpemidler, anlæg og arbejdsprocesser, som
unge under 18 år ikke må arbejde med
1) Maskinelt drevne tekniske hjælpemidler
a) * Maskiner med hurtigtgående skærende værktøj, som fx båndramme- og rundsave, metalrundsave, kædestemmere, klippe- og skæremaskiner, afbarknings-,
fælde-, kappe-, kløve- og, huggemaskiner, kvas- og flishuggere samt fræse og høvlemaskiner til træbearbejdning, pålægsmaskiner, boremaskiner med borepatron til
mere end 13 mm bor.
b) * Maskiner med stempellignende bevægelser, som fx hydrauliske og pneumatiske
presser, mekaniske presser, friktionspresser, stansemaskiner, maskinhamre, limpresser,
kantlimemaskiner, trykstøbemaskiner, brostanser, betonvaremaskiner, plastprøjter,
støbemaskiner, digelpresser, prægemaskiatner, affaldspresser og tøj presser.
c) * Maskiner med åbne valser eller snegle.
d) * Blande-, male-, knuse- og hakkemaskiner, afsværingsmaskiner, rivemaskiner og
centrifuger.
e) Motorkædesave, motorrydningssave og motorhækklippere.
f) Søm- og boltepistoler med undtagelse af sømpistoler til hæfteklammer med en
masse på højst 0,3 g.
g) Apparater til rengøring, maling, rustbeskyttelsesbehandling eller lignende med et
arbejdstryk på over 70 bar (7MPa).
* Det er dog tilladt unge at anvende de under pkt. 1, a) til d) nævnte tekniske
hjælpemidler, der er udformet eller afskærmet således, at de bevægelige og bear
bejdende dele er utilgængelige under drift.
2) Traktorer, motorredskaber m.v.
a) Traktorer, selvkørende mejetærskere og traktorer med jordfræsere, for så vidt
angår arbejde som fører eller operatør.
b) Traktorer, som er forsynet med spil, læsse- eller graveaggregater eller med speciel
løfteanordning, for så vidt angår arbejdet som fører eller operatør.
c) Grave- og læssemaskiner, for så vidt angår arbejdet som fører eller operatør.
d) Industritruck samt gaffelstablere og gaffeltruck, for så vidt angår arbejdet som
fører eller operatør.
e) Skovningsmaskiner.
f) Håndførte motorredskaber.
g) Jordfræsere, slåmaskiner, finsnittere og sneslynger.
3) Maskinelt drevne løfteanordninger eller transportører. Elevatorer, kraner, mobile per-

sonløftere og arbejdsplatforme, hængerstilladser, bagsmækløftere, spil og slæbeskovle,
for så vidt angår arbejdet som fører eller operatør. Det er dog tilladt unge at betjene
trykknapelevatorer.
4) Arbejdsprocesser i forbindelse med til-syn, vedligeholdelse og reparation. Smøring,
rengøring, reparation og lignende arbejde ved igangværende motorer, maskiner,
transmissioner og andre maskinelle anordninger, hvor de bevægelige dele er tilgængelige og kan forårsage personskader.
5) Vibrationsbelastende håndværktøj. Vibrerende håndværktøjer, som fx mejselhamre,
slagmøtrikspændere, betonvibratorer og nittehamre, slagboremaskiner og rystepud
sere samt vibrerende håndværktøjer med et vibrationsniveau over 130 dB(HA). Det
er dog tilladt unge at udføre kortvarigt arbejde, det vil sige mindre end 30 minutter
på en 8-timers arbejdsdag, med slagboremaskiner og rystepudsere. I tilfælde, hvor
det efter § 9, stk. 1 er tilladt unge at udføre arbejde med vibrerende håndværktøjer,
skal det daglige arbejde tilrettelægges, så der er hyppige afbrydelser.
6) Risiko for højspændingsstød. Arbejde, der indebærer risiko for højspændingsstød.
7) Udstyr til svejsning m.v. Autogensvejsning, skærebrænding og lysbuesvejsning.
Bilag 1 B.
Liste over tekniske hjælpemidler og anlæg, som unge, der er fyldt 16 år, må beskæftiges
med. Listen er en lempelse i forhold til bilag 1 A.
1) Motorkædesave kan anvendes af unge, hvis de har gennemgået en uddannelse i brug
og sikkerhed ved motorkædesave. Direktøren for Arbejdstilsynet skal have anerkendt
uddannelsen.
2) Traktorer, selvkørende mejetærskere og traktorer med jordfræsere kan anvendes af
unge, der har traktorkørekort.
3) Inden for landbrug og gartneri kan unge beskæftiges med nedenstående arbejde eller
med arbejde af tilsvarende mindre farlighed:
a) Traktorer med frontlæsser, hvis den unge har traktorkørekort.
b) Gaffelstablere, der ikke er selvkørende. c) Maskinelt drevne fodervogne, plæneklippere og fejemaskiner.
d) Apparater til rengøring, maling, rustbeskyttelsesmidler eller lignende med et
arbejdstryk på over 70 bar (7MPa).
e) Roe/tør- og vådvaskere og roeskærere og -raspere.
Bilag 1 C.
Liste over tekniske hjælpemidler og anlæg, som unge, der er fyldt 15 år, må beskæftiges
med i familievirksomheder. Listen er en lempelse i forhold til bilag 1 A.
1) Traktorer, herunder til- og frakobling af vogne, maskiner og redskaber uden kraft
overføring.
2) Traktorer med frontlæsser til flytning samt af- og pålæsning af løse materialer.
3) Motorfodervogne til kørsel på plant terræn.
4) Motorplæneklippere, hvor operatøren går bag plæneklipperen, og hvor plæneklipperen kører på hjul, til kørsel på plant terræn. Plæneklipperen skal være forsynet med
betjeningsgreb med dødemandsfunktion.
5) Motorplæneklippere, hvor operatøren sidder på plæneklipperen. Plæneklipperen skal
være indrettet således, at klippeaggregatet ikke kan køre, når det er løftet. Endvidere
skal plæneklipperens motor stoppe, når føreren forlader sædet, og kun kunne startes,
når der sidder en person i førersædet.
Bilag 2 A.
Ikke udtømmende liste over stoffer og materialer, som unge under 18 år ikke må arbejde
med eller på anden måde udsættes for
1) Stoffer og materialer, der i henhold til Miljø- og Energiministeriets regler om klassifi-

cering m.v. af kemiske stoffer og produkter mærkes med følgende faresymboler og
farebetegnelser:
• Tx Meget giftig.
• T Giftig.
• C Ætsende.
• E Eksplosiv.
Herunder stoffer og materialer, der er forsynet med risikosætningerne:
• R39, Fare for varig alvorlig skade på helbred.
• R45, Kan fremkalde kræft.
• R46, Kan forårsage arvelige genetiske skader
• R60, Kan skade forplantningsevnen.
• R61, Kan skade barnet under graviditeten.
2) Stoffer og materialer, der i henhold til Miljø- og Energiministeriets regler om klassificering m.v. af kemiske stoffer og produkter mærkes med faresymbol og farebetegnelse Xn, sundhedsskadelig, og samtidig forsynes med mindst en af følgende risikosætninger:
• R40, Mulighed for varig skade på helbred.
• R42, Kan give overfølsomhed ved indånding.
• R48, Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning.
• R62, Mulighed for skade for forplantningsevnen.
• R63, Mulighed for skade på barnet under graviditeten.
3) Stoffer og materialer, der i henhold til Miljø- og Energiministeriets regler om klassificering m.v. af kemiske stoffer og produkter mærkes med faresymbolet og farebetegnelsen Xi, lokalirriterende, og samtidig forsynes med risikosætningen:
• R43, Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
4) Stoffer og materialer, der i henhold til Miljø- og Energiministeriets regler om klassificering m.v. af kemiske stoffer og produkter forsynes med følgende risikosætning:
• R12, Yderst brandfarlig.
5) Stoffer og materialer, der er optaget på Arbejdstilsynets lister over stoffer og processer,
som anses for at være kræftfremkaldende i At-anvisningen om grænseværdier for
stoffer og materialer.
6) Materialer, der indeholder over 0,1 vægtprocent af stoffer nævnt under 5).
7) Organiske opløsningsmidler optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler i At-anvisningen om grænseværdier for stoffer og materialer.
8) Materialer, der indeholder mere end 0,5 vægtprocent af opløsningsmidler nævnt
under punkt 7).
9) Biologiske agenser i gruppe 3 og 4 jf. bekendtgørelse nr. 864 af 10. november 1993
om biologiske agenser og arbejdsmiljø, eller med andet arbejde, hvor de på grund af
arbejdets art eller de forhold, hvorunder det foregår, kan blive udsat for påvirkning
fra sådanne agenser.
Bilag 2 B.
Liste over arbejde med stoffer og materialer, som unge, der er fyldt 15 år, må udføre.
Listen er en lempelse i forhold til bilag 2 A.
1) Inden for landbrug må unge uanset bilag 2 A, nr. 8, foretage følgende arbejde:
a) Desinfektion af koyvere og lignende med milde desinfektionsmidler og andre
midler, der er godkendt til dette formål af Veterinærdirektoratet.
b) Lejlighedsvist malearbejde med malinger, hvor kodenummeret er 00 eller 0 før
bindestregen og 1 efter bindestregen. Kodenummeret fastsættes i henhold til
Arbejdstilsynets bekendtgørelse om kodenumre.

c) Brændstofpåfyldning på maskiner, som unge må betjene og faktisk benytter.
2) På rengøringsområdet kan unge på betingelse af, at de under arbejdet er under professionelt tilsyn og instruktion, uanset bilag 2 A, nr. 8), beskæftiges med følgende
arbejde:
a) Fortynding med vand af rengøringsmidler med organiske opløsningsmidler til den
ansattes eget brug, hvis den brugsklare blanding ikke indeholder mere end 0,5
vægtprocent af organiske opløsningsmidler.
b) Lejlighedsvis anvendelse af polérmidler med op til 15 pct. ethanol eller 5 pct.
propanol.
Bilag 3.
Ikke udtømmende liste over arbejde, som kan medføre andre sikkerheds- og sundhedsfarer, som unge under 18 år ikke må udføre:
1) Unge må ikke udsættes for støj eller vibrationer, der kan bringe deres sundhed i fare.
2) Unge må ikke beskæftiges i omgivelser eller ved arbejde, der på grund af ekstremt
høje eller ekstremt lave temperaturer kan bringe deres sikkerhed og sundhed i fare.
3) Unge må ikke beskæftiges ved arbejde, hvor de bliver udsat for ioniserende stråling.
4) Unge må ikke beskæftiges ved arbejde under høje lufttryk i fx trykkamre og ved
dykkerarbejde.
5) Unge må ikke beskæftiges med industriel slagtning af dyr.
6) Unge må ikke beskæftiges med arbejde, hvor tempoet bestemmes af en maskine,
og som indebærer akkordarbejde.
7) Unge må ikke beskæftiges ved arbejde, der kan medføre kvælningsfare i ilt (oxygen)fattig atmosfære.
8) Unge må ikke beskæftiges med arbejde, hvor de kan komme i kontakt med vilde
eller giftige dyr.
9) Det skal i videst muligt omfang undgås, at unge løfter eller bærer byrder over 12 kg.
Dette kan dog fraviges ved arbejde, der foregår under ergonomisk hensigtsmæs
sige forhold, men det skal tilstræbes, at byrder for den enkelte højst udgør 25 kg.
10) Det bør undgås, at unge ved andet arbejde udsættes for større belastninger end de,
der er nævnt i nr. 9).
11) Arbejdsprocesser, der kan medføre fare for eksplosion, medmindre der er truffet
effektive tekniske foranstaltninger til hindring af personskade.
12) Arbejde, som indebærer håndtering af udstyr til produktion, opbevaring eller anvendelse af komprimerede, flydende eller opløste gasser. Dette gælder dog ikke påfyldning af F-gas på beholdere, der indgår i køretøjers brændstofanlæg, opvarmningseller belysningsanlæg eller andre lignende anlæg, når disse beholdere er indrettet
med godkendt udstyr til selvtankning.
13) Fremstilling og håndtering af fyrværkeriartikler samt diverse objekter, maskiner
m.v., som indeholder sprængstoffer.
Bilag 4.
Liste over hvad unge, som er fyldt 13 år, må beskæftiges med:
1) Lettere fodrings- og rensningsarbejde i landbruget.
2) Pasning af mindre husdyr (dog ikke indfangning og aflivning af pelsdyr, fx mink).
3) Lugning og hakning.
4) Kartoffelopsamling.
5) Bær- og frugtplukning.
6) Plantning, opbinding og lignende arbejde.
7) Lettere arbejde med specialafgrøder, såsom afplukning af tulipanhoveder, optagning
af løg og lignende.
8) Kogleopsamling.
9) Rutinemæssig prismærkning af varer.

10) Arbejde i visse specialforretninger, såsom kiosker, bagerbutikker og grøntforretninger.
11) Modtagelse og pakning samt sortering og optælling af lettere varer og tom
emballage.
12) Lettere rengøring og oprydning samt borddækning.
13) Lettere manuel montering (dog ikke lodning, svejsning eller arbejde med farlige
klæbemidler).
14) Malearbejde, dog ikke sprøjtemaling.
15) Lettere manuelt arbejde, såsom håndsyning, ilægning i poser, foldning af papir samt
pudsning af færdige keramik- og glasvarer.
16) Mærkning og sortering af rent vasketøj.
17) Eftersyn og kontrol af produkter.
18) Internt piccoloarbejde.
19) Lettere budtjeneste, herunder udbringning af aviser og reklamer.
20) Salg af aviser o.l.
21) Bogopsætning på biblioteker.
Baggrund.
• Lov om arbejdsmiljø.
• Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges arbejde.

Arbejdsmiljølovgivningens anvendelse
for elever i erhvervspraktik.
At-meddelelse nr. 4.01.6. Februar 1998.
1. Indledning.
Denne At-meddelelse vejleder om de regler i arbejdsmiljølovgivningen, som gælder for
elever, der under erhvervspraktik udfører arbejde. At-meddelelsen er et supplement til
At-meddelelse nr. 4.01.4 om unges arbejde, der vejleder om de almindelige regler for
unges arbejde.
2. Område.
Elever kan stifte bekendtskab med det praktiske arbejdsliv i forskellige sammenhænge:
• Kortere eller længerevarende erhvervspraktik (folkeskolens 8.-10. klasse).
• Kombinationsforløb, hvor teoretisk undervisning kombineres med praktik
(folkeskolens 8.-10. klasse).
• Arbejdskendskab (valgfag i folkeskolens 8.-10. klasse).
• Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (obligatorisk emne, der indgår
i undervisningen i folkeskolens 1.-9. klasse samt 10. klasse).
De særlige regler om unges arbejde, herunder arbejdstidsreglerne, gælder, når eleverne
udfører arbejde for en arbejdsgiver.
Afgørende for, om der er tale om arbejde for en arbejdsgiver i arbejdsmiljølovens
forstand, er, om
• den unge udfører arbejde, der kan sidestilles med eller har overvejende lighed med
det arbejde, ansatte udfører.
• den unge har pligt til at stille sin personlige arbejdskraft til rådighed.
• den unge er undergivet instruktionsbeføjelse og kontrol.
• der stilles arbejdsrum og nødvendige materialer til rådighed.
Endvidere har det betydning, om arbejdsgiveren opnår en eventuel fordel af arbejdsresultatet. I tvivlstilfælde tillægges det også betydning, om den unge får løn eller andet
vederlag.Det er altid en konkret vurdering, om der udføres arbejde for en arbejdsgiver.
Der kan derfor være opgaver i det enkelte praktikforhold, der betragtes som arbejde for
en arbejdsgiver. Omvendt er der også opgaver, der ikke kan betragtes som arbejde for
en arbejdsgiver.
Elevers erhvervspraktik og praktik som led i et kombinationsforløb betragtes efter en
konkret vurdering som arbejde for en arbejdsgiver.
Elever, der er undervisningspligtige, er forpligtede til at stille deres arbejdskraft til rådighed, når praktik i en periode træder i stedet for undervisningen.
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Der kan dog være tilfælde, hvor eleven reelt ikke deltager aktivt i arbejdet på virksomheden eller institutionen, men derimod bliver vist rundt af en voksen for at se de forskellige arbejdsfunktioner eller på anden måde kigger på. I disse tilfælde, hvor eleven alene
observerer, gælder arbejdsmiljølovgivningens særlige regler om unges arbejde ikke.
Eksempelvis er der ikke tale om arbejde for en arbejdsgiver, hvis eleven er i praktik hos
politiet, og eleven kører med i en patruljevogn eller sidder med til møder etc. uden at
deltage i politiarbejdet. Derimod vil der være tale om arbejde for en arbejdsgiver, hvor
eleven beskæftiges med kontorarbejde, herunder fotokopiering, postforsendelser m.v.

Selvom eleven alene observerer og dermed ikke tager del i arbejdet, bør det tilstræbes
gennem planlægningen af praktikken, at eleven ikke udsættes for chokerende eller
voldsomme hændelser.
Praktik i form af helt særligt tilrettelagte forløb for erhvervspraktikanter kan konkret vurderes til ikke at være arbejde for en arbejdsgiver. Dette er fx tilfældet ved nogle forløb
inden for forsvaret. Øvelserne i disse forløb er væsentligt forskellige fra de øvelser, de
værnepligtige udøver under egentlig militærtjeneste. Herudover er det kun erhvervspraktikanter, der deltager i de pågældende øvelser, og øvelserne har karakter af undervisning. Derfor betragtes de særligt tilrettelagte forløb inden for forsvaret ikke som
arbejde for en arbejdsgiver. Elevers kontakt til virksomheder og institutioner som led i
undervisningen i arbejdskendskab samt i uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering kan ske ved virksomhedsbesøg af kortere varighed. I disse tilfælde udfører
eleven som udgangspunkt ikke arbejde for en arbejdsgiver.
Unges erhvervsmæssige arbejde i en arbejdsgivers private husholdning eller i en familievirksomhed er som hovedregel omfattet af bekendtgørelsen om unges arbejde.
Lejlighedsvist eller kortvarigt arbejde er dog undtaget, hvis grundig instruktion og effektivt tilsyn sikrer, at arbejdet kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.
3. Aldersgrænser.
I det følgende forudsættes, at elever i 8. klasse er fyldt 13 år, samt at elever i 10. klasse
er fyldt 15 år. Herudover er det hovedreglen, at undervisningspligten er opfyldt ved
afslutningen af 9. klasse.
For erhvervsmæssig beskæftigelse af unge gælder der en nedre aldersgrænse på 13 år.
Denne aldersgrænse er ikke relevant for erhvervspraktik og kombinationsforløb, der
først tilbydes fra og med folkeskolens 8. klasse.
Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering indgår i den obligatoriske undervisning allerede fra 1. klasse. Som nævnt foregår virksomhedskontakten i denne sammenhæng typisk ved virksomhedsbesøg af kortere varighed, hvor der ikke tages aktivt del i
arbejdet. Der vil derfor ikke være tale om arbejde for en arbejdsgiver.
Foregår der rent undtagelsesvis arbejde for en arbejdsgiver i forbindelse med undervisningen i uddannelses-, erhvervs-, og arbejdsmarkedsorientering, er det en betingelse,
at eleven er fyldt 13 år.
4. Hvilket arbejde.
13 år.
Elever, som er 13 år, må udføre lettere erhvervsmæssigt arbejde. I bekendtgørelse om
unges arbejde er der en liste over, hvilket arbejde der regnes for lettere erhvervsmæssigt
arbejde. Listen er optrykt som bilag til denne At-meddelelse.
I erhvervspraktik eller som led i et kombinationsforløb må elever, som er 13 år, også
beskæftiges med andre lignende former for lettere arbejde end dem, listen nævner.
Dette kan for eksempel være ekspedition i butikker.
Hvis aldersgrænserne overføres til klassetrin, betyder det, at elever i 8.-9. klasse må udføre
lettere arbejde i erhvervspraktik, hvis de er 13 år. Det er en forudsætning, at arbejdet
ikke indebærer fare for elevens sikkerhed og sundhed. Eleven må derfor ikke beskæftiges
med eller i farlig nærhed af maskiner eller farlige stoffer og materialer samt ved håndtering af tunge byrder.
14 eller 15 år.
Elever i 8.-9. klasse, der er fyldt 14 år, samt elever i 10. klasse må i erhvervspraktik og i

kombinationsforløb beskæftiges med arbejde, der ikke kan betragtes som lettere. Det er
en forudsætning, at arbejdet ikke er farligt eller omfattet af forbudet i bekendtgørelsen
om unges arbejde mod visse former for arbejde.
Eleverne har hermed mulighed for at
• anvende ufarlige maskiner.
• anvende mindre farlige stoffer og materialer.
Som eksempel på det arbejde, der kan udføres af denne gruppe, kan nævnes arbejde
med håndholdte elektriske boremaskiner og brug af malkemaskiner.
5. Forbud mod visse former for arbejde.
For alle unge under 18 år gælder en række forbud mod forskelligt arbejde. Det er arbejde,
som generelt vurderes til at være så farligt eller skadeligt, at unge ikke kan udføre det
sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Herunder hører, at unge i forskellige butikker ikke må arbejde alene på visse tidspunkter i åbningstiden.
Disse regler gælder også for elever, der udfører arbejde i erhvervspraktik.
Der henvises til At-meddelelse nr. 4.01.4 for en detaljeret beskrivelse af reglerne.
6. Arbejdstidsregler.
For unge under 18 år gælder en række særlige arbejdstidsregler. Der skelnes mellem
unge, som er 13-15 år eller omfattet af undervisningspligten, og unge, som er fyldt 15 år
og ikke omfattet af undervisningspligten. Som nævnt forudsættes, at elever i 8. klasse
er fyldt 13 år, samt at elever i 10. klasse er fyldt 15 år.
For begge grupper gælder, at hvis erhvervspraktikken ikke afløser undervisningen i en
hel uge, må den daglige og ugentlige arbejdstid ikke overstige henholdsvis 8 timer og
40 timer. Herfra skal trækkes den tid, eleven bruger på undervisning. Det samme gælder
ved kombinationsforløb, hvor eleven i løbet af ugen skifter mellem undervisning og
praktik.
I de praktikforhold, hvor eleven i nogle situationer udfører arbejde for en arbejdsgiver
og i andre situationer alene observerer, bliver den tid, hvor eleven opholder sig på virksomheden uden at tage del i arbejdet, betragtet som undervisning.
8.-9. klasse.
Hvis erhvervspraktikken afløser undervisningen i en hel uge, må elever i 8.-9. klasse
arbejde 8 timer dagligt og 40 timer om ugen.
Eleverne må ikke arbejde mellem kl. 20.00 og kl. 6.00. Den daglige hvileperiode skal
være på mindst 14 timer i sammenhæng. Inden for hver uge skal eleven have to fridøgn.
Inden for erhverv, hvor der forekommer arbejde i aften- og nattetimerne, må eleverne
heller ikke deltage i arbejdet efter kl. 20.00 og før kl. 6.00. Det kan være bagerfaget,
institutionsområdet samt hotel- og restaurationsbranchen. Eleven kan dog i tidsrummet
opholde sig på arbejdspladsen for at se arbejdet blive udført uden selv at deltage. Som
nævnt skal den tid, hvor eleven observerer, medregnes i den samlede arbejdstid.
10. klasse.
Elever i 10. klasse må arbejde 8 timer dagligt og 40 timer om ugen.
Eleverne må som hovedregel ikke arbejde mellem kl. 20.00 og kl. 6.00.
Der gælder dog en række undtagelser for erhverv, hvor der forekommer aften- og natarbejde. For en detaljeret gennemgang af reglerne henvises til At-meddelelse nr. 4.01.4
om unges arbejde.
Den daglige hvileperiode skal være på mindst 12 timer i sammenhæng.

Inden for hver uge skal eleven som hovedregel have to fridøgn. Der gælder dog en
række undtagelser, hvorefter de ugentlige fridøgn kan udskydes eller omlægges. Disse
undtagelser vil typisk ikke være relevante for elever, som i en kortere periode er i
erhvervspraktik.
For en detaljeret gennemgang af reglerne henvises til At-meddelelse nr. 4.01.4 om
unges arbejde.
7. Arbejdsgiverens forpligtelser.
Arbejdsgivere, der beskæftiger unge under 18 år, har særlige forpligtelser efter arbejdsmiljølovgivningen. Disse regler gælder også arbejdsgivere, der beskæftiger elever i
erhvervspraktik.
Arbejdets forsvarlighed.
Ved valg af arbejdsopgaver og ved tilrettelæggelse af arbejdet skal arbejdsgiveren sikre,
at den unge kan udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.
Arbejdsgiveren skal træffe de nødvendige foranstaltninger på baggrund af en vurdering
af de farer, som arbejdet indeholder.
Arbejdsgiveren skal være opmærksom på de særlige risici, der skyldes de unges manglende erfaring og manglende bevidsthed om de farer, arbejdet kan indeholde. Herudover
skal der tages hensyn til, at de unge endnu ikke er fuldt udviklede hverken psykisk eller
fysisk. Arbejdsgiveren skal endvidere tage hensyn til de fysiske, biologiske, kemiske samt
psykiske påvirkninger, som de unge kan blive udsat for på såvel kort som langt sigt.
Arbejdsgiveren skal også sørge for, at de unge får grundig oplæring og instruktion,
samt sikre, at der føres effektivt tilsyn med den unge af en person over 18 år, som har
den fornødne indsigt i arbejdet.
Underretning.
Arbejdsgivere, der beskæftiger elever fra 8. og 9. klasse i erhvervspraktik, skal underrette de unges forældre eller værge om arbejdet. Herunder skal der oplyses om arbejdstidens længde, de ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt er forbundet med arbejdet,
og de sikkerheds- og sundhedsmæssige foranstaltninger, der er truffet.
Hvis arbejdsgiveren ikke vurderer, at arbejdet frembyder nogen fare for eleven, skal
forældrene kun have underretning om, at arbejdsgiveren beskæftiger den unge, samt
om arbejdstiden.
I de tilfælde, hvor arbejdsgiveren ikke vurderer, at arbejdet frembyder nogen fare for
den pågældende, kan arbejdsgiveren give de oplysninger, underretningspligten omfatter, til skolen. Herefter kan skolen videregive arbejdsgiverens oplysninger til forældrene
i forbindelse med den almindelige underretning af elevens hjem om praktikforholdet.
Arbejdsgiveren har dog stadigvæk ansvaret for, at underretningen når frem til elevens
forældre eller værge.
Der stilles ingen formkrav til arbejdsgiverens underretning.
Underretningen kan være mundtlig, hvis det findes hensigtsmæssigt.
Jens Andersen
Bilag 4 fra Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges arbejde.
Liste over hvad unge, som er fyldt 13 år, må beskæftiges med:
1) Lettere fodrings- og rensningsarbejde i landbruget.
2) Pasning af mindre husdyr (dog ikke indfangning og aflivning af pelsdyr fx mink).
3) Lugning og hakning.

4) Kartoffelopsamling.
5) Bær- og frugtplukning.
6) Plantning, opbinding og lignende arbejde.
7) Lettere arbejde med specialafgrøder, såsom afplukning af tulipanhoveder, optagning
af løg og lignende.
8) Kogleopsamling.
9) Rutinemæssig prismærkning af varer.
10) Arbejde i visse specialforretninger, såsom kiosker, bagerbutikker og grøntforretninger.
11) Modtagelse og pakning samt sortering og optælling af lettere varer og tom
emballage.
12) Lettere rengøring og oprydning samt borddækning.
13) Lettere manuel montering (dog ikke lodning, svejsning eller arbejde med farlige
klæbemidler).
14) Malearbejde, dog ikke sprøjtemaling.
15) Lettere manuelt arbejde, såsom håndsyning, ilægning i poser, foldning af papir
samt pudsning af færdige keramik- og glasvarer.
16) Mærkning og sortering af rent vasketøj.
17) Eftersyn og kontrol af produkter.
18) Internt piccoloarbejde.
19) Lettere budtjeneste, herunder udbringning af aviser og reklamer.
20) Salg af aviser og lignende.
21) Bogopsætning på biblioteker.
Baggrund.
• Bekendtgørelse om unges arbejde.

Elevers anvendelse af stoffer og
materialer i grundskolen.
At-meddelelse nr. 4.01.7. September 1998.
Denne At-meddelelse vejleder om, hvordan folkeskoler og andre skoler med undervisning
svarende til folkeskolen kan tilrettelægge praktisk og eksperimentalt arbejde med stoffer
og materialer i undervisningssammenhænge således, at elevernes arbejde bliver sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Dette arbejde betegnes i det følgende som
praktiske øvelser af arbejdsmæssig karakter.
Arbejdet finder typisk sted ved praktisk orienteret undervisning, eksempelvis i natur/
Teknik, fysik/kemi, biologi, billedkunst, hjemkundskab, sløjd, håndarbejde, teknologi,
fotolære og andre værkstedsorienterede fag. Arbejdet kan også forekomme i forskellige
tværfaglige sammenhænge, projektarbejde og lignende.
I undervisningen indgår kendskab til og håndtering af stoffer og materialer gennem
forskellige forsøg og arbejdsprocesser, der sigter mod at bevidstgøre eleverne om en
sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlig måde at omgås stoffer og materialer.
Skolen skal sørge for, at den lærer, der får til opgave at instruere eleverne og føre tilsyn
med deres arbejde, har den fornødne viden om arbejdet, herunder hvordan det skal
udføres, og hvilke risikomomenter der er ved arbejdet.
Der kan henvises til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 38 af 10. januar 1995
om skolers tilsyn med folkeskolens elever.
Vejledningen er udarbejdet af Arbejdstilsynet i samarbejde med Undervisningsministeriet.
1. Valg af stoffer og materialer.
1.1. Arbejde med praktiske øvelser.
Når elever deltager i praktiske øvelser af arbejdsmæssig karakter i skolen, skal skolen sikre,
at eleverne kan udføre de praktiske øvelser forsvarligt. Det skal så vidt muligt undgås,
at eleverne anvender farlige stoffer og materialer, der:
• skal klassificeres og mærkes efter Miljøministeriets regler, eller
• indeholder 0,5 pct. eller mere af organiske opløsningsmidler eller andre flygtige
stoffer, eller
• er omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 140 af 17. februar 1997 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer, eller
• indeholder epoxyharpikser eller isocyanater.
Da undervisningen i fag som fx fysik/kemi involverer praktiske øvelser, vil det ikke altid
være muligt at gennemføre undervisningen uden at anvende farlige stoffer og materialer.
Elevernes faglige, psykiske og fysiske forudsætninger er individuelt forskellige. Der må
derfor foretages en konkret vurdering af, hvilke stoffer og materialer der kan anvendes i
den enkelte klasse og af den enkelte elev.

Indhold4

Vurderingen skal indrage ikke alene stoffernes farlighed, men også risikoen for uheld
i forbindelse med hele undervisningssituationen. I vurderingen skal indgå, om eleverne
har tilstrækkelig alder, modenhed, indsigt og rutine, og om arbejdet kan foregå under
tilstrækkelig instruktion og opsyn i forhold til elevernes forudsætninger.
Med de farlige stoffer og materialer skal der følge en brugsanvisning fra leverandøren.
Ved indkøb af farlige stoffer og materialer på salgssteder, der primært henvender sig til

private, fx supermarkeder, skal man dog selv anmode forhandleren om en brugsanvisning.
Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges arbejde gælder kun beskæftigelse af unge
ved arbejde for en arbejdsgiver og således ikke elevers praktiske øvelser af arbejdsmæssig karakter.
1.2. Farlige stoffer og materialer, som ikke bør anvendes.
Eleverne bør ikke anvende eller på anden måde udsættes for stoffer og materialer, der
kan være sundhedsskadelige ved direkte kontakt. De stoffer, der er nævnt i bilag 1, bør
derfor ikke anvendes.
Særligt kan nævnes stoffer og materialer, der er giftmærkede i henhold til Miljø- og
Energiministeriets bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og
opbevaring af kemiske stoffer og produkter. Det betyder fx, at rengøringsmidler, der er
klassificeret som ætsende, ikke bør anvendes af eleverne, og at syrer og baser som fx
saltsyre, svolvsyre, eddikesyre og natriumhydroxid ikke må anvendes i koncentreret
form af eleverne.
Eleverne kan derimod anvende syrerne og baserne i tilstrækkelig fortyndet form, hvor
materialerne ikke er ætsende. Ligeledes kan eleverne arbejde med brugsklare blandinger
af rengøringsmidler, hvor det koncentrerede rengøringsmiddel er ætsende, blot den
brugsklare blanding ikke er ætsende (se bilag 1, punkt 1a).
Bly anses i nogle forbindelser for at være kræftfremkaldende, og vil i alle forbindelser kunne
give skader på fostre og forplantningsevne. Eleverne bør ikke udsættes for blypåvirkning.
Bly indgår i porcelænsmaling og loddetin, men der findes også blyfri alternativer.
2-komponent lime med indhold af epoxyharpikser, der er allergifremkaldende, bør
undgås. Der findes mindre farlige alternativer.
Farlige stoffer og materialer må ikke anvendes i de praktiske øvelser, hvis de kan erstattes
af ufarlige, mindre farlige eller mindre generende stoffer og materialer.
1.3. Farlige stoffer og materialer, som kan anvendes.
Elever kan kortvarigt og lejlighedsvis anvende stoffer og materialer, der giver skadevirkninger efter langvarig og gentagen udsættelse, som fx organiske opløsningsmidler og
materialer, der indeholder organiske opløsningsmidler. Hvornår der er tale om lejlighedsvis eller kortvarig anvendelse, kommer an på en konkret vurdering, som blandt andet
afhænger af stoffets farlighed, koncentrationsgrad og graden af udluftning ved forsøget.
Endvidere kan det være forsvarligt, at eleverne anvender lokalirriterende stoffer og materialer. Det betyder fx, at eleverne lejlighedsvis og kortvarigt kan anvende maling, lakker, lime eller rengøringsmidler med organiske opløsningmidler eller anvende organiske
opløsningsmidler, hvis dette er nødvendigt for at gennemføre en given opgave, og hvis
arbejdet i øvrigt gennemføres i overensstemmelse med de principper, der er beskrevet
i afsnit 2.
Eleverne kan normalt også anvende lokalirriterende rengøringsmidler eller fortyndinger
af syrer og baser. Som eksempel herpå kan nævnes milde desinfektionsmidler, polérmidler
med op til 15 pct. ethanol eller 5 pct. propanol eller malinger, hvor kodenummeret er
00 eller 0 før bindestregen og 1 efter bindestregen.
1.4. Biologiske agenser.
Ved biologiske agenser forstås mikroorganismer, herunder genetisk modificerede mikroorganismer, cellekulturer og endoparasitter hos mennesker, som er i stand til at fremkalde
infektionssygdomme, allergi eller toksisk effekt.
Der må ikke arbejdes med et farligt agens, hvis det kan erstattes af et mindre farligt

eller mindre generende biologisk agens. Skolen har pligt til at sørge for, at eleverne kan
arbejde forsvarligt med de mikroorganismer, der anvendes i planlagte forsøg.
Eleverne må ikke komme i direkte kontakt med agenser, der kan indeholde sygdomsfremkaldende organismer. Derfor skal for eksempel petriskåle ved arbejde med mikroorganismer holdes forsvarligt lukkede og bortskaffes forsvarligt efter forsøget.
Ved arbejde med blod- og vævsvæsker fra mennesker må der alene foretages blodtypebestemmelse. Den enkelte elev må kun anvende eget blod.
De må ikke komme i kontakt med andres blod eller materialer og redskaber, der har
været i kontakt med andres blod eller vævsvæsker.
2. Arbejde med farlige stoffer og materialer.
2.1. Instruktion og oplæring.
Skolen har pligt til at sikre, at eleverne får en tilstrækkelig oplæring og instruktion i at
udføre de praktiske øvelser sikkert, og at eleverne får grundig information om farer ved
arbejdet.
Dette kan for eksempel ske, ved at oplæring og instruktion indbygges i god praksis ved
undervisningens start i ethvert fag, der indeholder praktiske øvelser, samtidig med at
der løbende informeres om risici og foranstaltninger i forhold til de anvendte stoffer og
materialer.
Uddannelsesinstitutionens arbejdspladsvurderingen kan anvendes som udgangspunkt
for informationen om korttids- og langtidsvirkninger ved de anvendte stoffer og materialer, samt ved vurdering af behovet for foranstaltninger. Informationerne skal gives i
en form, der er tilpasset elevernes alderstrin og modenhed.
Bortset fra i de helt små klasser vil det ofte være en fordel, at instruktion og information
gives både mundtligt og skriftligt. De skriftlige oplysninger kan indbygges i forskrifter
og øvelsesvejledninger.
På de ældste klassetrin kan eleverne gøres bekendt med de arbejdspladsbrugsanvisninger
for farlige stoffer og materialer, som skolen på baggrund af leverandørens brugsanvisning skal udarbejde til lærerne.
2.2. Arbejdets udførelse.
Elevernes praktiske øvelser skal foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt,
og unødig påvirkning skal undgås.
Det vil normalt ikke være forsvarligt, hvis læreren forlader lokalet under den praktiske
øvelse.
Når eleverne anvender organiske opløsningsmidler eller andre farlige flygtige stoffer, vil
det være nødvendigt, at dampene fjernes på udviklingsstedet ved procesventilation.
På samme måde kan det være nødvendigt, at der er etableret procesventilation i andre
faglokaler, fx i sløjd- og billedkunstlokaler, hvis eleverne anvender materialer, der indeholder organiske opløsningsmidler. Det samme gælder lodning, hvor der udvikles røg.
Hvis øvelsen udvikler sundhedsskadeligt støv eller aerosoler, skal der etableres procesventilation, der kan nedbringe forureningen effektivt.
Også i hjemkundskab kan det forekomme, at der anvendes materialer, der indeholder
opløsningsmidler. Ved brug af fx almindelige polermidler med 15 pct. ethanol eller 5 pct.
propanol vil det normalt være tilstrækkeligt, at der er god almenventilation i rummet.
Når skolen vurderer det nødvendigt, at arbejdet udføres under brug af anden form for
ventilation, har skolen pligt til at sikre, at beskyttelsen er effektiv.

2.3. Sikkerhedsforanstaltninger og personlige værnemidler.
Det skal ligeledes sikres, at der ikke sker unødige påvirkninger ved hudkontakt med farlige
stoffer og materialer. Dette skal først og fremmest gøres, ved at arbejdet planlægges og
tilrettelægges således, at risikoen for hudkontakt er mindst mulig. Hvor der er risiko for
hudkontakt, bør der anvendes handsker, fx i forbindelse med rengøringsopgaver.
Ved arbejde med kodenummererede produkter eller kræftfremkaldende stoffer skal der
altid anvendes nødvendige sikkerhedsforanstaltninger og personlige værnemidler.
Andre typer af personlige værnemidler, fx øjenværn, kan også være nødvendige. Det
kan endvidere være nødvendigt, at der anvendes kitler eller tilsvarende til beskyttelse af
kroppen og dagligt tøj.
Alm. hygiejneforanstaltninger iværksættes i forbindelse med udførelse af forsøg. Det vil
derfor typisk være nødvendigt at vaske hænder efter arbejde med stoffer, der kan være
lokalirriterende. I forsøgsområder, hvor der anvendes sundhedsskadelige stoffer og
materialer, må der ikke indtages mad og drikke.
I lokaler, hvor der foregår praktiske øvelser med stoffer og materialer, skal der, afhængigt
af øvelsernes art og forholdene i øvrigt, findes egnet brandsluknings- og førstehjælpsudstyr, herunder forbindingskasse, øjenskylleflaske eller tilsvarende.
Udstyret skal anbringes hensigtsmæssigt i forhold til de enkelte forsøgslokaler.
Der kan henvises til At-meddelelse nr. 4.04.19 om førstehjælp.
2.4. Arbejdsstedets indretning.
Også øvelseslokalets indretning har betydning for, at eleverne kan udføre praktiske øvelser med farlige stoffer og materialer fuldt forsvarligt, og at unødig påvirkning kan undgås. I lokaler, hvor der regelmæssigt arbejdes med farlige stoffer og materialer, kan de
bestemmelser, der skal følges ved indretning af lærerens arbejdssted, også anvendes
som vejledning for indretningen af arbejdspladser og inventar, der anvendes af elever.
På den enkelte elevs øvelsesplads skal nødvendigt inventar, hjælpemidler og materialer
anbringes indbyrdes forsvarligt, så alle arbejdsprocesser kan udføres forsvarligt. Der bør
være tilstrækkelig plads imellem de enkelte elevers arbejdsområde til, at lærer og elever
frit kan passere hinanden. Arbejdslokalet indrettes således, at behovet for, at eleverne
ved praktiske øvelser med farlige stoffer og materialer flytter farlige reagenser, analyseblandinger mv. igennem lokalet, begrænses mest muligt.
For at undgå unødig påvirkning fra spild, der opsamles i inventarets overflader, bør
laboratorieborde mv. have glatte overflader, der er lette at rengøre. Gulvene bør være
lette at rengøre. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, må der ud fra en konkret vurdering
af de stoffer og materialer, der indgår i det eksperimentelle arbejde, tages stilling til, om
der ved de enkelte eksperimenter er behov for særlige foranstaltninger, fx at bordene
under eksperimentet forsynes med engangsmaterialer, der skiftes dagligt samt ved
spild. En anden mulighed kunne være, at forsøgsopstillinger mv. placeres i en særlig
spildbakke.
3. Når farlige stoffer og materialer anvendes i undervisningen.
Særligt på de ældste klassetrin kan det afhensyn til undervisningen være nødvendigt at
anvende stoffer og materialer, som det normalt ikke anses for at være forsvarligt, at eleverne anvender. I hvert enkelt tilfælde skal der foretages en konkret vurdering af, om
arbejdet kan foregå forsvarligt. I visse tilfælde kan arbejdet med de pågældende stoffer
og materialer helt eller delvist udføres af læreren, fx kan reagenser mv. fremstilles af
læreren, således at det undgås, at eleverne håndterer eller kommer i kontakt med stofferne og materialerne i koncentreret form. Arbejdet skal udføres, så uheld forebygges.

Stofferne og materialerne skal opbevares forsvarligt og utilgængeligt for eleverne, fx i
velventilerede aflåste opbevaringsskabe i særlige materialerum med korrekt sikkerhedsskiltning. Der henvises i øvrigt til Beredskabsstyrelsens samt Miljø- og Energiministeriets
bestemmelser.
Sikkerhedsforanstaltningerne skal afpasses. Hvis en klasse fx i kemi ikke kun anvender
organiske opløsningsmidler lejlighedsvis og kortvarigt, men i en periode regelmæssigt
udfører forsøg med disse stoffer, kan det være nødvendigt at lade arbejdet foregå i
stinkskab.
Hvis eleverne arbejder med stoffer og materialer, der anses for at være kræftfremkaldende, eller som er kodenummererede, skal de særlige regler for kræftfremkaldende og
kodenummererede stoffer følges.
Se i øvrigt At-meddelelse nr. 3.02.6 om kræftrisikable stoffer og materialer.
4. Når uheldet sker.
Hvis der sker uheld, ulykker eller optræk til ulykker i forbindelse med elevers arbejde
med stoffer og materialer, skal dette altid give anledning til en nærmere undersøgelse
af årsagerne, og om der kan træffes foranstaltninger til at hindre gentagelser. Hvis der
sker en ulykke eller et forgiftningstilfælde ved arbejde med tekniske hjælpemidler, der
medfører arbejdsudygtighed i en dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal
ulykken anmeldes til Arbejdstilsynet. Dette gælder også elevulykker i forbindelse med
praktiske øvelser med stoffer og materialer.
Tekniske hjælpmidler er fx maskiner, beholdere, apparater, redskaber og lignende eller
dele heraf, som anvendes ved forarbejdning, fremstilling, transport eller opbevaring af
et produkt. En elevulykke kan fx være uheld med en forsøgsopstilling i kemi/fysik.
At-meddelelse nr. 6.02.1 om anmeldelse af arbejdsulykker og forgiftningstilfælde giver
nærmere vejledning.
5. Ansvar.
Hvis pligten tilsidesættes, kan skolen, kommunen, amtskommunen eller den selvejende
institution drages til ansvar efter arbejdsmiljølovens straffebestemmelser.
Den, der medvirker til overtrædelse af arbejdsmiljøloven, kan efter omstændighederne
pålægges et medvirkensansvar.
Jens Andersen
Bilag 1: Stoffer og materialer, der ikke bør anvendes af elever.
Følgende stoffer og materialer må normalt ikke anvendes af elever:
1) Stoffer og materialer, der i henhold til Miljø- og Energiministeriets regler klassificeres
som meget giftige (Tx), giftige (T), eksplosive (E) eller yderst brandfarlige (Fx).
a) Stoffer og materialer, der i henhold til Miljøstyrelsens regler klassificeres som
ætsende, dog ikke opløsninger af syrer og baser i koncentrationer op til 4 mol/l.
2) Stoffer og materialer, der i henhold til Miljøstyrelsens regler klassificeres som sundhedsskadelige (Xn) med en eller flere af følgende risikosætninger:
a) Mulig fare for varig skade på helbred (R40).
b) Kan give overfølsomhed ved indånding (R42).
c) Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning (R48).
d) Mulighed for skader på forplantningevnen (R62).
e) Mulighed for skader på barnet under graviditeten (R63).
3) Stoffer og materialer, der i henhold til Miljøstyrelsens regler klassificeres som lokalirriterende med en eller flere af følgende risikosætninger:

a) Kan give allergi ved kontakt med huden (R43).
b) Risiko for alvorlig øjenskade (R41).
4) Stoffer, materialer og arbejdsprocesser, der er omfattet af Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 140 af 17. februar 1997 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.
Baggrund:
• Arbejdsmiljøloven.
• Arbejdsministeriets bekendtgørelse om arbejdets udførelse.
• Arbejdstilsynets bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen
ved arbejde med stoffer og materialer.
• Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter.
• Arbejdsministeriets bekendtgørelse om anmeldelse af arbejdsulykker mv. til
Arbejdstilsynet.

Elevers anvendelse af maskiner
og andre tekniske hjælpemidler i
forbindelse med undervisning.
At-meddelelse nr. 4.01.8. November 1998.
Indledning.
Arbejdsmiljølovens regler om udførelse af arbejde, arbejde med tekniske hjælpemidler
samt stoffer og materialer gælder også for elevers arbejde i forbindelse med undervisningen, fx i forbindelse med sløjd, hjemkundskab, billedkunst, håndarbejde, fysik/kemi osv.
Denne At-meddelelse vejleder om, hvordan folkeskoler og andre skoler med undervisning svarende til folkeskolens kan tilrettelægge arbejdet med maskiner for elever under
18 år således, at elevernes arbejde bliver sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdet med maskiner kan fx foregå i faget sløjd, men også i andre praktiske fag
som fx natur/teknik, hjemkundskab og håndarbejde.
Vejledningens anvisninger gælder også, hvis maskinerne opstilles og anvendes i andre
lokaler end faglokaler.
I bilaget angives, hvilke maskiner elever på de enkelte klassetrin efter en generel vurdering skønnes at kunne beskæftiges med. At-meddelelsen er udarbejdet i samarbejde
med Undervisningsministeriet.
Planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet.
Ved planlægning af undervisningen skal skolen tage hensyn til, at eleverne skal kunne
udføre de praktiske øvelser sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.
I vedlagte bilag er der foretaget en generel vurdering af, hvilke af de mest anvendte
maskiner elever på de enkelte klassetrin skønnes at kunne beskæftiges med på en fuldt
ud sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlig måde, idet den enkelte maskines farlighed er sammenholdt med elevernes formodede alder, indsigt, arbejdsevne og øvrige
forudsætninger.
Herudover skal der altid i det enkelte tilfælde foretages en konkret vurdering af forsvarligheden af at lade den enkelte elev arbejde med de nævnte maskiner. Ved denne vurdering skal elevens alder, indsigt, arbejdsevne og øvrige forudsætninger tages i betragtning.
Vurderingen kan falde ud til, at enkelte elever i eksempelvis 5. klasse kan beskæftiges
med maskiner, som generelt vurderes at kunne anvendes sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt af elever på 6. klassetrin. Omvendt kan vurderingen også falde ud
til, at det ikke er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt at lade en elev på 6
klassetrin arbejde med en maskine, som generelt vurderes at kunne anvendes af elever
fra dette klassetrin.
Bilaget er ikke udtømmende, men farlighedsniveauet skal nøje vurderes, hvis det påtænkes at tage andre end de nævnte maskiner i brug. Anvendes der maskiner, der ikke kan
sammenlignes med maskiner nævnt i bilaget, kan man støtte sig til den farlighedsvurdering, der er foretaget i bekendtgørelsen om unges arbejde.

Indhold4

Arbejde med maskiner og andre tekniske hjælpemidler generelt.
Inden maskiner tages i brug, skal det kontrolleres, at de er sikkerheds og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.
Relevante brugsanvisninger for de forskellige maskiner skal være tilgængelige, og skolen
skal løbende ajourføre anvisningerne.

Eftersyn og vedligeholdelse skal gennemføres efter leverandørens anvisninger. Elektriske
installationer og elektriske apparater skal opfylde stærkstrømsbekendtgørelsen, som
administreres af Elektricitetsrådet.
Maskiner med fejl og mangler, der kan medføre ulykkes- eller sundhedsfare, skal tages
ud af drift på en forsvarlig måde, indtil fejlene og manglerne er afhjulpet. Dette kan fx
ske ved, at reparationsafbryderen låses og forsynes med et skilt. Nærmere vejledning
kan fås i At-anvisning nr. 2.2.0.1 om maskiner og maskinanlæg og en række forskellige
At-meddelelser om specifikke maskintyper.
Det skal sikres, at eleverne ikke udsættes for en unødig støjpåvirkning. Ved anskaffelse
af nye maskiner skal skolen derfor være opmærksom på, at maskinerne skal udvikle så
lidt støj som muligt. Det kan herudover være nødvendigt, at eleverne anvender høreværn. Også andre relevante personlige værnemidler som fx beskyttelsesbriller, handsker
mv. kan være nødvendige.
Alle håndholdte maskiner skal være forsynet med dødmandskontaktfunktion, bedst af
typen med panikkontakt, dvs. en kontakt, hvor maskinen afbrydes, når kontakten slippes,
eller når kontakten trykkes helt i bund.
Visse mindre husholdningsmaskiner (fx håndmixere) kan dog accepteres uden
dødmandskontaktfunktion.
Opstilling af maskiner mv.
Maskinerne skal opstilles, så der er så god plads omkring dem, at der ikke opstår risiko
for ulykker på grund af dårlige pladsforhold. Skolerne skal i denne forbindelse være
opmærksomme på, at en undervisningssituation kræver særlig meget plads.
Alle stationære maskiner skal være fastgjort til underlaget.
Behovet for punktudsugning bør altid afgøres efter en konkret vurdering, hvor der
tages hensyn til de praktiske forhold omkring maskinen, hvilke materialer der bearbejdes,
og om maskinen kører regelmæssigt eller kun lejlighedsvis og ganske kortvarigt.
I sløjdlokaler vil mange af de stationære, og en række transportable træbearbejdningsmaskiner, udvikle sundhedsskadeligt støv under brugen, og der skal derfor etableres
procesudsugning. Den udsugede luft skal føres til det fri.
Processer, der erfaringsmæssigt udvikler støv, er mekaniske slibe-, pudse- og polereprocesser. Ved maskiner, der anvendes til bearbejdning af spånplader, MDF-plader eller
andre emner, hvori der indgår lakker, lime mv., skal der normalt altid etableres procesventilation. Det samme gælder ved slibning i andre materialer, som fx gasbeton.
Ved svejsning og lodning vil der blive udviklet sundhedsskadelige dampe og røg. Der
skal derfor etableres en udsugning med afkast til det fri på en sådan måde, at dampen
og røgen ikke passerer åndedrætsområdet.
Når farlige maskiner er opstillet, så elever under 18 år selv kan starte maskinerne, skal
der træffes særlige foranstaltninger, så det sikres, at eleverne kun kan starte og anvende
en maskine, når de har fået den fornødne instruktion. Dette kan fx ske ved:
• at alle transportable maskiner låses inde i et skab eller lignende, og eleverne gøres
opmærksom på risikoen for, at maskinerne starter utilsigtet.
• at stationære maskiner aflåses med en nøgleafbryder.
• at læreren kan afbryde alle elektriske apparater fra et centralt sted, hvis der skulle
opstå en farlig situation.
Desuden gælder generelt:
• at de fleste stationære træbearbejdningsmaskiner skal forsynes med spændingsfalds-

relæer, som hindrer maskiner, der er gået i stå på grund af spændingsfald eller strømsvigt, i at sætte sig i gang, når spændingen kommer tilbage. Der henvises til relevante
At-meddelelser om den enkelte maskine.
• at træbearbejdningsmaskiner forsynes med en bremse, hvis de har et farligt efterløb,
der varer længere end 10 sekunder.
• at maskinerne i bilaget kan være såvel elektrisk 230 V, 12 V, eller akkudrevet, hvis ikke
andet er anført.
• at elektrisk håndværktøj, der benyttes jævnligt, skal underkastes eftersyn med højst 2
måneders mellemrum, og i øvrigt når maskinen viser tegn på fejl. For dobbeltisolerede
apparater er mellemrummet 6 måneder.
Instruktion.
Den lærer, der får til opgave at instruere eleverne og føre tilsyn med deres arbejde, må
selv have den fornødne viden om arbejdet, hvordan det skal udføres, og de risikomomenter der er ved arbejdet. Der henvises til Undervisningsministeriets bekendtgørelse
om skolers tilsyn med folkeskolens elever, hvor der især skal peges på § 6 stk. 1 om
skærpet tilsyn.
Skolen skal ved tilrettelæggelse af arbejdet sikre, at den enkelte elev er under tilsyn, bliver
grundigt instrueret i maskinens funktion og betjening og er gjort bekendt med risikoen
ved maskinen. Det vil normalt ikke være forsvarligt, at læreren forlader lokalet under
den praktiske øvelse.
Det skal sikres, at emner bliver forsvarligt fastgjort ved fx borearbejde.
Omstilling af maskinernes funktion, fx hastighedsregulering, må kun ske efter en meget
grundig instruktion.
Der skal træffes passende forholdsregler, der sikrer, at elever med langt hår ikke kommer
til skade ved maskiner med roterende bevægelser, fx boremaskiner. Tilsvarende må der
træffes foranstaltninger mod, at løsthængende tøj kommer ind i roterende maskindele.
Det skal sikres, at elever ikke bliver udsat for en sundhedsskadelig påvirkning fra vibrerende håndværktøj som fx ryste-, trekants- og excenterpudsere samt små håndboremaskiner. Ved arbejde med håndholdte maskiner, der kan give håndskader på grund af
vibrationer, kan det derfor være nødvendigt at begrænse arbejdstiden, så eleverne ikke
arbejder med det vibrerende værktøj mere end fx 30 minutter om dagen.
Rengøring.
Rengøring skal ske på en sådan måde, at der ikke hvirvles sundhedsskadeligt støv op,
der bliver indåndet af de personer, der opholder sig i området. Der må derfor ikke fejes
i et sløjdlokale, og det er normalt nødvendigt at rengøre med støvsuger.
Støvsugning bør ske ved tilslutning til et centralt anlæg eller ved en støvsuger med et
filter, der opfylder kravene i DS (Dansk Standard) 2381 om støvsugere type H.
Også i andre lokaler end sløjdlokaler kan der forekomme arbejde, fx slibning i gasbeton,
der afgiver så meget sundhedsskadeligt støv, at det kan være nødvendigt at bruge
rengøringsmetoder, der ikke hvirvler støv op.
Når der er etableret udsugning fra træbearbejdningsmaskiner, vil det ofte være enkelt
også at etablere et centralt støvsugningsanlæg. Lokalerne skal holdes rene og ryddelige.
Af sikkerhedsmæssige, sundhedsmæssige og pædagogiske grunde skal der holdes
ryddeligt omkring maskinerne og på øvrige arbejdspladser. Spåner og savsmuld kan
gøre gulve glatte og farlige at færdes på.

Ulykker.
Hvis der sker uheld, ulykker eller optræk til ulykker i forbindelse med elevers brug af
maskiner, må dette altid give anledning til en nærmere undersøgelse af årsagerne, og
om der kan træffes foranstaltninger til at hindre gentagelser. Derfor er det vigtigt, at
skolens leder orienteres, og sikkerhedsorganisationen bør normalt inddrages i sådanne
undersøgelser.
Ulykker i forbindelse med arbejde med en maskine eller andet teknisk hjælpemiddel,
hvor elever kommer til skade, og hvor der er tale om fravær på mere end 1 dag, ud over
tilskadekomstdagen, skal anmeldes til Arbejdstilsynet.
Ansvar og pligter.
Efter Arbejdsmiljøloven er den, der ejer og/eller overdrager eller overlader tekniske
hjælpemidler til brug, ansvarlig for, at det tekniske hjælpemiddel er forsynet med nødvendigt beskyttelsesudstyr og kan anvendes efter sin hensigt uden at være farligt for
sikkerhed eller sundhed. Tilsvarende er den, der ejer og/eller overdrager eller overlader
stoffer og materialer med egenskaber, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe
sikkerhed eller sundhed, til brug, ansvarlig for, at de pågældende stoffer og materialer
kan anvendes efter deres hensigt uden at være farlige for sikkerhed eller sundhed.
Hvis disse pligter tilsidesættes, kan skolen og i sidste ende kommunen, amtskommunen
eller den selvejende institution drages til ansvar efter arbejdsmiljølovens bestemmelser
herom. Dette forudsætter dog, at overtrædelsen er begået forsætligt, eller der er udvist
uagtsomhed, idet alene arbejdsgivere kan pålægges et objektivt ansvar efter arbejdsmiljøloven, dvs. drages til ansvar, selv om overtrædelsen af arbejdsmiljøloven ikke kan
tilregnes som forsætlig eller uagtsom.
Endvidere kan den, der medvirker til overtrædelse af arbejdsmiljøloven, pålægges ansvar.
Således kan en skoleleder, en lærer eller en vejleder i ganske særlige tilfælde tænkes
pålagt et medvirkensansvar, fx hvor den pågældende optræder atypisk i forhold til sine
sædvanlige funktioner, og overtrædelsen kan tilregnes den pågældende som forsætlig
eller uagtsom. Ifølge Undervisningsministeriets regler skal den enkelte lærer føre tilsyn
med elevernes sikkerhedsog sundhedsmæssige forhold. Arten og omfanget af dette tilsyn kan ikke fastlægges på forhånd, men skal afpasses efter de konkrete situationer,
herunder hvilke faremomenter undervisningen frembyder.
Jens Andersen
Bilag:
Arbejdstilsynet vil normalt anse det for forsvarligt, at elever anvender følgende mest
almindeligt anvendte maskiner og andre tekniske hjælpemidler efter at have modtaget
den fornødne instruktion.
Anvendelsen af bilaget er nærmere beskrevet i At-meddelelsen.
Elever på 4. klassetrin (ca. 10 år):
• Lille håndholdt akku-maskine, max. 7.2 V som boremaskine med max. 3 mm bor og
skruemaskine med indbygget momentkobling. Der skal anvendes selvspændende
borepatron.
• Stationær boremaskine med max. 5 mm bor, under forudsætning af, at emnet (træ)
er fastgjort under bearbejdningen, og at bor og borepatron er afskærmet af en skærm,
der afskærmer de bevægelige dele over emnet. Boret skal være slebet korrekt til de
respektive materialer. Der skal anvendes selvspændende borepatron.
• Stationær skivepudsemaskine (rondelpudser) med pudseskive på højst 300 mm i
diameter, med højeste motoreffekt på 550 watt. (Skivepudsemaskinen må ikke
sammenlignes med en pudseskive opspændt i en drejebænk).

• Horisontal, motordreven drejeplade til keramikfremstilling. Alt, bortset fra drejepladen
og emnet, skal være afskærmet.
• Elektrisk symaskine (sammenlignelig med en husholdningssymaskine, ikke overlock).
Betjeningspedal skal være fastholdt og sikret mod utilsigtet igangsætning ved brug
af overdækning.
• Køkkenmaskine, herunder blender, foodprocessor, elkødhakker. Dog kun under forudsætning af, at maskinen er fuldstændigt afskærmet, eller at eventuelle åbninger er
udformet, så det ikke er muligt for eleven at nå ind til farlige maskindele. Desuden skal
maskinen være indrettet, så den ikke kan sættes i gang, når afskærmningen er fjernet,
og afskærmningen må ikke kunne fjernes, så længe maskinen er i drift.
• Trykkoger accepteres som demonstrationsmodel, dvs. når den anvendes under kyndig
vejledning, således at forstå, at læreren står for påsætning af låg og direkte overvågning, når den sættes i drift.
• Husholdningsvaskemaskine (dog ikke separat centrifuge).
• Husholdningsopvaskemaskine, under forudsætning af, at læreren sikrer, at påfyldning
af vaskemiddel og afspændingsmiddel sker sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.
Elever på 5. klassetrin (ca. 11 år):
• Stationær dekupørsav med en motoreffekt på max. 100 W, når maskinen har fast
monteret trykfod/emneholder. Alle bevægelige dele under arbejdsplanet skal være
fuldstændigt afskærmet.
• Håndholdt rystepudser, når maskinen holdes med to hænder (max. 15 minutters
brug pr. dag).
• Boremaskiner som ovenfor med brug af spiralbor op til henholdsvis 4 mm (hånd
holdt) og 6 mm (stationær), under forudsætning af, at emnet (træ) er fastgjort under
bearbejdningen.
Elever på 6. klassetrin (ca. 12 år):
• Håndholdt akku-maskine som boremaskine med max. 5 mm bor i træ og skruemaskine med indbygget momentkobling. Der skal anvendes selvspændende borepatron.
• Stationær boremaskine med afskærmning af boret, under forudsætning af, at emnet
er fastgjort under bearbejdningen, og at der højst anvendes 8 mm bor i træ og 5 mm
bor i metal. Borepatronen skal være af den selvspændende type. Boret skal være slebet
korrekt til de respektive materialer.
• Vådslibemaskine med slibeskive på 250 mm i diameter med højeste motoreffekt på
200 watt samt en omdrejningshastighed på højst 120 o/min.
• Loddearbejde med loddekolbe til blødlodning. Til lodningen skal vælges så ufarlig
loddetråd og flusmiddel som muligt, og loddetråd og flusmiddel må ikke indeholde
cadmium eller fosforsyre. Eleverne må ikke udsættes for påvirkninger fra bly i forbindelse med anvendelse af loddetin. Den mest effektive sikring heraf vil bestå i, at der
anvendes loddemidler uden bly. Brug af loddemidler med bly må kun ske, hvis der
træffes foranstaltninger, der sikrer, at eleverne ikke i forbindelse med loddearbejde
udsættes for påvirkninger fra bly. Herunder skal det særligt sikres, at der ikke er risiko
for, at der sker indtagelse af bly som følge af, at fingre, der er forurenede med bly fra
loddetinnet, kommer i kontakt med munden.
Lodningen skal foregå med effektiv udsugning.
Der skal være holdestativ til loddekolben.
• Stationær skivepudsemaskine (rondelpudser) med pudseskive på højst 300 mm i diameter med højeste motoreffekt på 750 watt. (Skivepudsemaskinen må ikke sammen
lignes med en pudseskive opspændt i en drejebænk).
Elever på 7. klassetrin (ca. 13 år):
• Håndholdt akku-maskine som boremaskine med max. 6 mm bor i træ og skruema-

skine med indbygget momentkobling. Der skal anvendes selvspændende borepatron.
• Excenter- og trekantsliber, når maskinen holdes med to hænder.
• Stationær boremaskine med afskærmning af boret, under forudsætning af, at emnet
er fastgjort under bearbejdningen, og at der højst anvendes 10 mm bor i træ og 6 mm
bor i metal. Borepatronen skal være af den selvspændende type. Boret skal være
slebet korrekt til de respektive materialer.
Elever på 8. og 9. klassetrin (ca. 14-15 år):
• Stationær boremaskine (uden afskærmning af boret), under forudsætning af, at emnet
er fastgjort under bearbejdningen, og at der kun anvendes borepatron tilhøjst 13 mm
bor. Borepatronen skal være af den selvspændende type. Boret skal være slebet korrekt
til de respektive materialer.
• Håndboremaskine med trinløs hastighedsregulering og afbryder med dødmandsknapfunktion, under forudsætning af, at emnet er fastgjort under bearbejdningen, og at
der kun anvendes spiralbor op til 10 mm i træ og lignende materialer og op til 6 mm
i metal og lignende. Boret skal være slebet korrekt til de respektive materialer. Bore
patronen skal være af den selvspændende type. Boremaskinens motoreffekt må højst
være 400 watt.
• Koldsav til metal.
• Bænkslibemaskine til slibning af værktøj. Der må ikke anvendes metalbørster eller
kludeskive. Maskinens motoreffekt må ikke være større end 775 watt, og slibeskivens
diameter må ikke være større end 200 mm.
• Stationær røremaskine, som er forsynet med heldækkende overvåget skærm, over
våget kar og nødstop. Dvs. røremaskinen må kun kunne køre, når skærm er lukket,
og kar er på plads. Maskinen skal standse, hvis en af delene åbnes eller fjernes.
• Langsdrejning på trædrejebænk med største drejediameter på ca. 300 mm og drejelængde på ca. 600 mm og med motoreffekt op til 550 W. Drejebænkens periferihastighed må ikke overstige 30 m/sek. Drejebænken skal være forsynet med anlæg
for hånden, der er mindst 200 mm langt. Drejebænken skal være forsvarligt fastgjort
under brugen. Generelle sikkerhedsforskrifter skal i øvrigt overholdes (fx brug af
sikkerhedsbriller).
• Metaldrejebænk (drejning i fx stål, messing, aluminium og plast) med største pinol
højde på ca. 120 mm, med drejelængde på ca. 600 mm og med motoreffekt op til
550 W. Drejebænken skal være forsynet med afskærmning af kloen (centrerpatronen),
der er overvåget, således at maskinen ikke kan køre, når skærmen ikke er i beskyttende
position. Der må ikke anvendes medbringerplan med medbringer. Drejebænken skal
være forsvarligt fastgjort under brugen. Generelle sikkerhedsforskrifter skal i øvrigt
overholdes (fx brug af sikkerhedsbriller, forsvarlig spånkrog osv.).
• Stationær båndpudsemaskine.
• El-svejseanlæg til elektrodesvejsning og til MIG/MAG-svejsning (CO2-svejsning).
Svejseudstyret skal være indrettet med nedsat tomgangsspænding som beskrevet i
Stærkstrømsbekendtgørelsen og i At-meddelelse nr. 2.09.1 om svejseudstyr i afsnittet
”særlige arbejdsforhold“. Svejsning må i øvrigt kun foretages, når der er truffet foranstaltninger, som beskrevet i At-meddelelse nr. 2.09.2 om svejsning.
Det er desuden en forudsætning, at al betjening og håndtering af trykflasker til brug
ved MIG/MAG-svejsning foretages af læreren.
• Æltemaskine til ler forsynet med fuldstændig og overvåget afskærmning.
• Overlocksymaskine eller symaskine med overlocktrykfod.
Elever på 10. klassetrin (ca. 16 år):
• Tværdrejning på trædrejebænk. Motoreffekten må højst være 550 watt. Drejebænkens
periferihastighed må ikke overstige 30 m/sek. Emnet skal kunne fastgøres forsvarligt,
ligesom drejebænken skal være forsvarligt fastgjort under brugen.

Baggrund.
• Lov om arbejdsmiljø.
• Arbejdstilsynets bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler.
• Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler.
• Undervisningsministeriets bekendtgørelse om skolers tilsyn med folkeskolens elever.
• Arbejdsministeriets bekendtgørelse om arbejdets udførelse.
• Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges arbejde.
• Boligministeriets bekendtgørelse om administration af stærkstrømsloven.

En god skole - et godt arbejdsliv.
Vaner er svære at ændre. Gode vaner skal derfor indarbejdes fra begyndelsen. Når det
gælder arbejdsmiljø og erhvervsskoler, er de gode vaner særdeles vigtige, fordi skolerne
uddanner unge til job, der er særligt risikofyldte. Hvis eleverne derfor arbejder i lokaler,
hvor der er et godt arbejdsmiljø og samtidig bliver præsenteret for gode, arbejdsmiljørigtige metoder under uddannelsen, er der chance for, at de tager det med i deres videre
arbejdsliv. På kort sigt betyder det, at færre lærere og elever kommer ud for ulykker. På
lang sigt kan det betyde ”ulykkesfri generationer“, men - det kræver sin skole.
Folderen beskriver de særlige arbejdsmiljøforhold på en erhvervsskole. Den beskriver
også de mulige arbejdsmiljøproblemer på erhvervsskolerne - problemer som ledelsen
og sikkerhedsorganisationen skal være særligt opmærksomme på.
Arbejdsmiljøet på en erhvervsskole.
Skolen er både arbejdsplads og uddannelsessted.
En erhvervsskole adskiller sig fra andre arbejdspladser, når det gælder arbejdsmiljø. Dels
er skolen arbejdsplads for de ansatte og praktikskoleeleverne, dels er den uddannelsessted for eleverne. Skolen skal være opmærksom på, at lærerne færdes og arbejder i det
samme miljø som eleverne. Har eleverne et dårligt arbejdsmiljø, vil lærerne også have
det. Og skolen skal være opmærksom på, at et godt arbejdsmiljø og arbejdsmiljørigtige
metoder har en opdragende effekt på eleverne.
Værkstedsarbejde kan være farligt.
Eleverne på erhvervsskolerne uddannes i vidt omfang til job i bran-cher, som er særligt
farlige. Det gælder fx job i jern- og metalindustrien, slagteribranchen og landbruget.
De arbejdsmetoder, som lærere og elever bruger på skolerne, er i stor udstrækning de
samme som på arbejdspladserne i de respektive brancher. Derfor er erhvervsskolerne
farlige arbejdspladser og uddannelsessteder.
Et andet element, der indebærer en risiko på erhvervsskolerne, er kombinationen af
arbejde og undervisning. Nogle gange foregår undervisningen i særskilte lokaler, men
som oftest foregår den, mens der arbejdes på værkstederne. En lærer kan fx undervise
nogle elever teoretisk i at bruge en maskine til at bearbejde træ, mens andre elever
arbejder med støjende maskiner.
Det tredje risikoelement er, at eleverne er urutinerede i de opgaver, de sættes til at løse.
Det kan få farlige situationer til at opstå - for både lærere og elever - fordi eleverne ikke
er i stand til at overskue situationerne. Læreren skal derfor være opmærksom på alle eleverne og kunne skride ind, inden der eventuelt opstår en farlig situation.
Hvem er omfattet af arbejdsmiljøloven, og hvem har ansvaret?
Arbejdsmiljøloven omfatter arbejde for en arbejdsgiver. Det betyder, at alle ansatte på
en erhvervsskole er omfattet af arbejdsmiljøloven. Skolepraktikelever er også omfattet
af arbejdsmiljølovgivningen, fordi de udfører arbejde, der kan sammenlignes med
arbejde for en arbejdsgiver.

Indhold4

De øvrige elever er derimod kun omfattet af visse af bestemmelserne i arbejdsmiljøloven. Det gælder fx regler om arbejdets udførelse, stoffer og materialer samt tekniske
hjælpemidler.
Det er skolen, der har ansvaret for, at de ansattes arbejdsmiljø lever op til de gældende
bestemmelser. Ansvaret er objektivt. Det vil sige, at skolen kan drages til ansvar, selv om
overtrædelsen af arbejdsmiljøloven ikke er forsætlig eller uagtsom.

Når det drejer sig om eleverne, kan skolen derimod kun pålægges et ansvar, hvis der er
udvist forsætlig eller uagtsom adfærd fx i forbindelse med elevernes brug af skolens
tekniske hjælpemidler eller stoffer og materialer.
Desuden kan den, der medvirker til overtrædelse af arbejdsmiljøloven, pålægges et ansvar. Det betyder, at en skoleleder, en lærer eller en vejleder i særlige tilfælde vil kunne
pålægges et ansvar.
Undervisningsministeriet har herudover fastsat regler for lærernes tilsyn med eleverne.
Hjælp til at vurdere arbejdsmiljøet på erhvervsskoler.
Systematik er en forudsætning for at komme rundt om alle vigtige problemer, når sikkerhedsorganisationen skal vurdere arbejdsmiljøet på en arbejdsplads.
Arbejdstilsynet har derfor udarbejdet en række arbejdsmiljøvejvisere. De viser vej til de
vigtigste arbejdsmiljøproblemer i de enkelte brancher og til de arbejdsprocesser, hvor
problemerne typisk opstår. Vejviserne giver også gode råd om forebyggelse af problemerne. De beskrevne problemer er samtidig dem, som Arbejdstilsynet især vil fokusere
på under tilsynsbesøg.
Arbejdsmiljøvejviseren for undervisning og forskning omfatter bl.a. erhvervsskolerne,
hvor der imidlertid er en række særlige arbejdsmiljøproblemer, der ikke er beskrevet i
vej-viseren. Det gælder de problemer, der er knyttet til det praktiske arbejde, som den
enkelte uddannelsesretning sigter mod, og som beskrives i de arbejdsmiljøvejvisere, der
handler om de pågældende brancher. På side 18 er der en oversigt over, hvilke vejvisere
der beskriver disse problemer.
Desuden kan der være problemer, som skyldes kombinationen af undervisning og
arbejde. Disse problemer beskrives i det følgende.
Psykisk arbejdsmiljø.
Det psykiske arbejdsmiljø er summen af arbejdsglæde, udviklingsmuligheder og psykiske
belastninger. For at få et godt psykisk arbejdsmiljø handler det om at nedbringe antallet
og omfanget af de psykiske belastninger. Erfaringer fra arbejdsmiljøarbejde på erhvervsskolerne viser, at der typisk opstår psykiske belastninger for lærerne i forbindelse med
mange undervisningsskift, undervisning af store hold, konfliktfyldte undervisningssituationer, elever med personlige eller sociale problemer, farligt værkstedsarbejde og
mange forandringer i uddannelsesstrukturen.
Vær opmærksom på:
• At arbejdsmængden skal stemme overens med den enkelte lærers ressourcer. Arbejdsmængden skal derfor justeres, hvis rammerne ændres, så der igen er balance i forhold
til den enkeltes ressourcer.
• At lærerne bør have indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse og mulighed for fleksibilitet i arbejdet, fordi det giver en oplevelse af mindre belastning, hvis kravene er til
passet den enkelte. Har man ikke indflydelse, kan man føle sig fastlåst og presset, og
belastningen vil derfor føles større.
• At undgå mange undervisningsskift og mange forskellige undervisningsopgaver.
Mange skift betyder, at læreren skal omstille sig - måske både fagligt og i forhold til
forskellige elevhold. Det giver variation i dagen, men også uro og stress, hvis der er
for mange skift.
• At forandringer og omstruktureringer, fx ændringer i uddannelsesstrukturen, påvirker
kravene til arbejdet. Derfor bør forandringer o.l. følges op med en vurdering af, om
der er overensstemmelse mellem fx krav og kvalifikationer.
• At lærerne har gode fysiske og tidsmæssige muligheder for at arbejde sammen fx i
to-lærersamarbejde, team, faggrupper eller kollegiale vejlednings- og supervisions

grupper. Dels giver det støtte i arbejdet - både fagligt og pædagogisk - dels kan det
virke inspirerende og udviklende. Manglende kollegial støtte kan betyde, at man føler
sig alene i arbejdet uden nogen at diskutere vanskeligheder eller faglige spørgsmål med.
• At ingen former for aggressiv adfærd, trusler eller vold fra eleverne bør accepteres.
Undervisningen skal derfor organiseres, så risikoen for verbal aggressiv adfærd, vold
og trusler om vold bliver så lille som mulig. Skolen skal endvidere have en politik på
området, så den enkelte lærer altid ved, hvordan han eller hun skal handle, og ikke står
alene med problemet. En politik kan fx bevirke, at der etableres to-lærersamarbejde i
særligt aggressive klasser, at skolen træner elever i konstruktiv konfliktløsning, laver
adskilt, differentieret undervisning eller andre særforanstaltninger for elever, der har
personlige eller adfærdsmæssige problemer.
• At arbejdspladsens personalepolitik bør indeholde klare regler for forebyggelse af kol
legiale konflikter og mobning, så alle altid ved, hvad der skal ske, hvis der alligevel
opstår problemer.
Forståelse for forskelligheder.
Kurser om kvalitetsbevisthed stod på dagsordenen på en erhvervsskole i slutningen af
1990’erne. Det resulterede i, at skolen fik behov for at identificere de psykiske arbejdsmiljøproblemer. Redskabet var dialogspil, der gjorde det muligt for sikkerhedsorganisationen at klarlægge de psykiske arbejdsmiljøproblemer og årsagerne til dem. De mest
åbenlyse problemer var dårlig planlægning, højt arbejdstempo, manglende indflydelse
på eget arbejde og manglende forståelse for hinandens arbejde.
Herefter tog sikkerhedsorganisationen fat på at løse problemerne. Det skete gennem
forbedringer af arbejdet med arbejdspladsvurderingen (APV), medarbejderudviklingssamtaler og uddannelse af psykiske førstehjælpere. Arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø har bl.a. ført til større forståelse for hinandens forskelligheder.
Forandringsprocesser skaber altid utryghed.
En sikkerhedsleder påpeger, at forandringsprocesser altid skaber utryghed og medfører
psykosociale arbejdsmiljøproblemer: ”Læreren går måske og grubler over, om han nu
kan leve op til de nye krav, hvilket kan skabe usikkerhed og stress“. Forandringerne i
forbindelse med Reform 2000 medførte, at lærerne oplevede et nyt pres på det psykiske
arbejdsmiljø. En undersøgelse af medarbejdernes tilfredshed viste, at de generelt er tilfredse, men at de savner flere informationer fra ledelsen, og at de ikke bliver inddraget
nok i, hvad der sker i de enkelte afdelinger.
Støj.
På en erhvervsskole vil lærere og elever kunne blive udsat for høreskadende støj fx i værkstedslokaler. Hverken lærere eller elever må udsættes for en støjbelastning over 85 dB(A).
Men en støjbelastning regnes for høreskadende, når 80 dB(A) overskrides i længere tid.
Skolen skal derfor stille høreværn til rådighed for de ansatte, når støjbelastningen overstiger 80 dB(A). Men også eleverne bør bruge høreværn.
Også unødig støj skal undgås, og støjniveauet skal holdes så lavt, som det er teknisk
muligt. Støjforholdene bør være på linje med de bedste virksomheder i den pågældende
branche.
Støj betragtes som en væsentlig stressfaktor og betyder, at den belastede persons psykiske
og fysiske tilstand ændres. Symptomerne kan være forhøjet blodtryk, øget puls og øget
udskillelse af stresshormoner som fx adrenalin. Støj vanskeliggør eller ødelægger også
kommunikationen. Støjen er dels generende, dels øger den risikoen for ulykker. Desuden
skal skolen tage højde for, at der på en erhvervsskole er et særligt behov for mundtlig
undervisning i for eksempel støjende værksteder. Det stiller særlige krav til valg og udformning af støjdæmpende foranstaltninger.

Vær opmærksom på:
• At der skal bruges høreværn, hvis støjen er høreskadende og ikke kan nedsættes på
anden måde.
• At det kan være nødvendigt at instruere eleverne uden for værkstedet. For at komme
så tæt på den praktiske situation som muligt, kan lærerne bruge instruktionsvideo.
Herefter kan lærere og elever gå ind på værkstedet med høreværn på og prøve
arbejdet i praksis.
• At støj fra ventilationsanlæg kan være stærkt generende.
• At opdeling med skillevægge eller skærme ikke altid er sikkerhedsmæssigt forsvarligt,
fordi læreren altid skal kunne overskue alle elever og maskiner.
• At der kan sættes vinduer i skillevæggene.
• At det er nødvendigt at sætte akustisk regulering op, så lærerne ikke udsættes for
unødig støjbelastning. Det gælder særligt i undervisningslokaler.
Ikke altid plads til én til.
På en erhvervsskole blev murer-, tømrer- og VVS-værkstedet slået sammen til et multiværksted, fordi skolen ønskede, at arbejdet i højere grad skulle foregå som projektarbejde.
Det betød, at 60 elever og tre lærere skulle arbejde i samme lokale. De fleste af arbejdsprocesserne, som eleverne skulle udføre, udviklede både støj og støv og skabte derfor
store problemer. Af pædagogiske grunde var det ikke muligt at sætte skillevægge eller
skærme op, der kunne opdele værkstedet. Efter lang tids diskussion blev løsningen, at
undervisningen igen måtte opdeles og foregå i en række små lokaler, som elever og
lærere måtte cirkulere imellem. Det begrænsede problemerne med støv og støj, så kun
de lærere og elever, der arbejdede i området, blev påvirket, og eleverne kunne stadig
arbejde i projekter.
Ulykker.
Hvert år sker der ca. 400 ulykker på erhvervsskolerne. Halvdelen af ulykkerne rammer
lærerne og andre ansatte, mens den anden halvdel rammer eleverne. For eleverne gælder
det, at det kun er de ulykker, hvor der har været brugt tekniske hjælpemidler, der skal
anmeldes til Arbejdstilsynet. Derfor formodes det, at det faktiske antal elever, der kommer til skade, er betydeligt højere.
Antallet af ulykker, der rammer de ansatte, er steget med 25 pct. fra 1993-99, og antallet af arbejdsbetingede lidelser er i samme periode steget med 42 pct.
Der er forskellige situationer, der er særligt risikofyldte i undervisningssammenhænge.
Det gælder især, når maskiner skal opstilles, bruges, repareres og vedligeholdes, og flere
skal udføre en opgave sammen. Det er ofte elevernes manglende rutine, der gør situationen farlig.
Situationer, hvor flere skal udføre en opgave sammen.
For læreren er der risiko for at komme til skade, når han skal arbejde sammen med elever
om en opgave. Det kan være, når en genstand skal løftes. Læreren er øvet og rutineret
og ved, hvordan han skal håndtere den pågældende genstand, mens eleverne er urutinerede. Derfor kan læreren ikke altid vide, om eleverne vil gøre det, de skal og på den
måde, det er planlagt.
Men det kan også gå galt, når eleverne er flere sammen om at løse en opgave. Fx kan
der opstå misforståelser og fejlbetjening, når flere arbejde ved en maskine, hvor de ikke
får aftalt med hinanden, hvem der gør hvad.
At løse en opgave i fællesskab kan også betyde, at eleverne på skift bruger en maskine.
De elever, der venter på at komme til, er ofte en medvirkende årsag til ulykker. Mens
de venter, kan de finde på aktiviteter, der ikke hører med til undervisningen - fx at bruge

maskinerne til noget, de ikke er egnede til, hjælpe kammerater ved maskiner, der er
beregnet til at blive betjent af én person, eller opholde sig på steder, hvor de udsættes
for risici.
Maskiner.
En maskines sikkerhed afhænger i høj grad af, om den er korrekt stillet op, og om den
bliver brugt korrekt. Risikoen for at komme til skade øges, hvis der er to om at betjene en
maskine, fordi de fleste maskiner kun er beregnet til én operatør.
Mange maskiner kan ikke sikres fuldstændigt. Det skyldes både deres konstruktion og det
formål, de skal bruges til. Det stiller store krav til instruktion og opsyn i undervisningssituationer.
I træindustrien sker mange ulykker i forbindelse med bordrundsave, fræsere og båndsave,
fordi der ikke bliver brugt et fremføringsredskab til at føre emnet forbi det roterende
værktøj. Ligesom der sker mange ulykker i landbruget, når maskiner skal rengøres eller
undersøges for fejl, fordi maskinlåger til rem- eller kædetræk åbnes, mens maskinen er
i gang.
Risikoen for ulykker er særlig stor ved reparation, opstilling og afprøvning af maskiner.
Under arbejdsopgaverne er der ofte risiko for at komme i kontakt med bevægelige
maskindele som fx roterende værktøj, fremtræksruller, valser samt rem- og kædetræk.
Endvidere er der risiko for ulykker, når man skal håndtere skarpe klinger, kuttere,
fræsejern m.m.
Sørg altid for:
• At eleverne ikke begynder at arbejde ved en maskine, før de er grundigt instrueret.
• At eleverne er under stadigt tilsyn, indtil det er sikret, at de er så rutinerede, at de
kan arbejde på egen hånd.
• At elever, der ikke er beskæftigede som fx operatører ved maskiner, opholder sig i et
område, hvor der ikke er risiko for ulykker.
• At det nødvendige sikkerhedsudstyr er til stede.
• At det er kontrolleret, at sikkerhedsudstyret fungerer.
Truck i bakgear.
Der skete en alvorlig ulykke på en erhvervsskole, hvor nogle elever skulle køre truck for
første gang. Der var tre elever om hver truck. De elever, der ventede på at komme til at
køre, gik rundt på området og så på de andre. En af eleverne kom ved en fejl til at sætte
sin truck i bakgear med den konsekvens, at han kørte en af sine kammerater ned.
Ulykken betød, at der blev udarbejdet en regel om, at det kun er de elever, der på et
givent tidspunkt kører truck, der må være på undervisningsområdet.
Hvad er en arbejdsulykke?
En arbejdsulykke er en pludselig, uventet og skadevoldende hændelse, der sker i forbindelse med arbejde, og som medfører personskade. Det gælder uanset, hvad arbejdet
består i, når ulykken sker, og hvordan den sker. Fx kan en ulykke på grund af vold eller
en skade forvoldt af et dyr være en arbejdsulykke.
Hvornår skal en ulykke anmeldes?
Når en ansat eller en skolepraktikelev kommer ud for en arbejdsulykke eller et forgiftningstilfælde under arbejdet, der medfører arbejdsudygtighed i én dag eller mere ud over
den dag, hvor man er kommet til skade, skal arbejdsgiveren (skolen) anmelde ulykken
til Arbejdstilsynet. Det skal ske inden ni dage efter første fraværsdag.
Sker ulykken eller forgiftningstilfældet i forbindelse med brug af maskiner eller andre
tekniske hjælpemidler, skal ulykken anmeldes, selv om den skadelidte ikke er ansat på
skolen. Hvis en elev derimod falder på en trappe, skal ulykken ikke anmeldes.

Farlige stoffer.
Kemiske stoffer er en velkendt årsag til udvikling af arbejdsbetingede sygdomme, herunder kræft og skader på nervesystemet - det vil sige både hjernen og det øvrige nervesystem. Det gælder om helt at undgå påvirkninger fra de kemiske stoffer eller at reducere
dem mest muligt.
Der er flere arbejdssteder på en erhvervsskole, der skal vurderes, når sikkerhedsorganisationen skal finde ud af, om der er kemiske belastninger på skolen. Det er først og fremmest lokaler, hvor der undervises i kemi, fx laboratorier. Men sikkerhedsorganisationen
skal også være opmærksom på arbejdssteder, hvor der bruges kemikalier i fagundervisningen. Det gælder på smede- og VVS-værksteder.
Hovedreglen er, at farlige produkter skal erstattes med mindre farlige. Selv om eleverne
skal lære at arbejde med de farlige stoffer og materialer, der bruges i branchen, er det
ofte muligt at udføre opgaven med et mindre farligt produkt. Fx kan man bruge vand
og sæbe til rengøring i stedet for et organisk opløsningsmiddel.
Skolen skal bruge ventilation, hvis det ikke kan lade sig gøre at undgå at arbejde med
farlige stoffer og materialer.
Hvis der bruges farlige stoffer og materialer, skal læreren:
• Give instruktion om stoffernes brug.
• Give instruktion i, hvordan eleverne beskytter sig.
• Sørge for, at de personlige værnemidler, som fx handsker, masker og øjenværn, er til
rådighed, hvis påvirkningen fra farlige stoffer og materialer ikke på anden måde kan
undgås.
• Føre nøje tilsyn med eleverne, når de bruger materialerne.
Farlige stoffer i projekterne.
Under uddannelsen skal eleverne lære at håndtere farlige stoffer, og samtidig skal de lære,
hvordan man undgår at blive udsat for påvirkning fra stofferne. Det gælder både i teori
og praksis.
For at nedsætte sundhedsrisikoen vedtog en skole derfor, at alle eleverne skal begynde
deres projekter med at vurdere, om de kan bruge mindre farlige stoffer. Skolen vedtog
også, at sikkerhedsgruppen i afdelingen skal godkende elevernes vurdering, inden
eleverne begynder på projekterne.
Arbejdsstillinger og tunge løft.
Arbejde i uhensigtsmæssige stillinger og arbejde, hvor man skal løfte tunge genstande,
kan give skader på sener, led og muskler. Risikoen for, at der sker skader ved arbejde i
uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, hænger sammen med, om arbejdet udføres ofte eller
gennem lang tid. Ofte udvikler skaderne sig langsomt. Skader sker fx i nakke, skuldre,
arme og ryg. I forbindelse med løft af bare ét emne, der er for tungt, er der risiko for en
akut skade - især i ryggen.
En stor del af lærerens opgave er at give eleverne instruktion og at føre opsyn med deres
arbejde. Det foregår ofte stående og gående og kan derfor give træthed i ryg og ben.
Desuden hjælper læreren ofte eleverne med det praktiske arbejde. Det betyder, at læreren ofte står bøjet ind over elever i længere tid og gentagne gange. Det giver risiko for
at belaste ryggen. Forsøger læreren at løse problemet ved at sidde på knæ, så knæene
rører underlaget, og vægten hviler på knæene, er det blot knæene, der belastes, hvis det
sker i længere tid eller gentagne gange.
Endelig kan læreren blive udsat for tunge løft - fx håndtering af inventar.

Forebyggelse af belastninger af bevægeapparatet.
Der er tre hovedregler i forebyggelsen af belastninger af bevægeapparatet:
• Planlægning af arbejdet.
• Brug af tekniske hjælpemidler.
• Hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen.
Planlægning af arbejdet.
Ingen arbejdsstilling er så god, at man har godt af at arbejde i den i længere tid eller ofte.
Kroppen har behov for at komme sig efter arbejde i akavede arbejdsstillinger og efter
arbejde i samme stilling i længere tid. Det er nødvendigt at variere arbejdsstillingerne,
hvis man vil undgå skadelige belastninger.
Sørg for:
• At aflastende opgaver indgår i arbejdsdagen.
• At der i videst muligt omfang kan veksles mellem siddende, stående og gående arbejde.
Brug af tekniske hjælpemidler. Tilrettelæg arbejdet, så tunge løft undgås mest muligt
- også selv om der kun foretages få løft. Et tungt løft kan være nok til, at der opstår
akutte skader.
Sørg for:
• At det i planlægning af arbejdet vurderes, om der skal bruges tekniske hjælpemidler.
• At der bruges tekniske hjælpemidler ved tunge løft og andet tungt arbejde i stedet
for, at to personer hjælpes ad. Når man hjælpes ad, er der risiko for uventet belastning og dermed risko for skader. Tekniske hjælpemidler kan være taljer og løftevogne.
Hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen.
Det er vigtigt at kunne arbejde i gode arbejdsstillinger. Derfor er det nødvendigt at undgå
længere tids arbejde med foroverbøjet ryg, siddende på knæ eller i hugstilling.
Sørg for:
• At indrette arbejdspladsen, så der kan arbejdes i hensigtsmæssige arbejdsstillinger.
• At inventaret kan indstilles i højden, så arbejdsstillingen kan varieres.
• At elevernes arbejdspladser kan tilpasses. Hvis det forventes, at læreren skal hjælpe
eleverne - fx i forbindelse med computerarbejde - bør det tages med i betragtning,
når arbejdspladsen indrettes.
Fod under egen stol.
I et IT-værksted skulle læreren undervise eleverne, der sad ved forskellige skærmarbejdspladser. Når læreren skulle forklare og vise eleverne, hvordan de skulle løse et problem,
foregik det ofte stående og foroverbøjet over eleverne - og der gik ikke lang tid, før læreren fik ondt i ryggen. Løsningen var let og ligetil. Læreren tog sin højdeindstillelige
kontorstol med rundt til elevernes skærmarbejdspladser.
Vandbeholder på højkant.
Nogle elever skulle flytte en stor vandbeholder med en gaffeltruck. Under arbejdet væltede beholderen af trucken. For at komme videre i arbejdet løftede læreren og eleverne
i fællesskab vandbeholderen op på højkant. Herved pådrog læreren sig en muskelforstrækning i nakke og ryg og han var syg i 14 dage.
Problemet kunne have været undgået, hvis læreren i stedet havde sørget for at hente
et egnet løfteudstyr til at rejse beholderen.
Instruktion og oplæring.
En vigtig forudsætning for at undgå ulykker er, at lærere og elever har fået grundig
instruktion og oplæring i, hvordan de skal udføre opgaven i, hvilke redskaber og personlige værnemidler, de skal bruge. Derfor er det vigtigt, at læreren på forhånd sætter sig
grundigt ind i arbejdsopgaven og de risici, den indebærer.

Inden en praktisk øvelse udføres, skal læreren sikre sig:
• At det nødvendige beskyttelsesudstyr er til stede, fx personlige værnemidler, tekniske
hjælpemidler til tunge løft og sikkerhedsudstyr til maskiner.
• At der er taget højde for, at elever, der ikke arbejder med øvelsen, kan blive påvirket
af den.
• At elverne har fået tilstrækkelig instruktion.
• At eleverne har forstået instruktionen.
• At eleverne ved, hvad de skal gøre, hvis der sker noget uforudset.
Under en praktisk øvelse skal læreren:
• Føre tilsyn med, at eleverne udfører opgaven rigtigt.
Personlige værnemidler.
Hvis arbejdet ikke på anden måde kan planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerhedsog sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, må det kun udføres, hvis der bruges personlige
værnemidler. Et personligt værnemiddel kan være sikkerhedssko, overtræksdragt, slibebriller, åndedrætsværn og sikkerhedshjelm.
Det er normalt arbejdsgiveren (skolen), der skal sørge for, at de personlige værnemidler
til ansatte og skolepraktikeleverne bliver anskaffet, brugt og vedligeholdt.
Også eleverne skal beskyttes mod sundhedsskadelige påvirkninger, men arbejdsmiljøloven tager ikke stilling til, hvem der skal betale elevernes personlige værnemidler.

Få yderligere oplysninger på:
• www.bar-u-f.dk - Undervisning og Forsknings hjemmeside, hvor der bl.a. findes
branchevejledninger.
• www.arbejdstilsynet.dk
• www.indeklima.at.dk - Arbejdstilsynets hjemmeside om indeklima.
og i:
• Arbejdstilsynets folder ”Indeklima og arbejdspladsvurdering - Metoder til sikkerhedsorganisationen”.
• Arbejdstilsynets pjece ”Tilpasset tilsyn - rin for trin”.
Erstattet af folderen ”Tilpasset tilsyn”.
• Arbejdstilsynets pjece ”Et støjsvagt arbejdsmiljø”.

Arbejdsmiljøvejvisere.
Oversigten viser, hvilke arbejdsmiljøvejvisere der beskriver de enkelte uddannelsesretningers arbejdsmiljø.
I flere arbejdsmiljøvejvisere beskrives ensidigt, gentaget arbejde som et vigtigt arbejdsmiljøproblem. Men det er sandsynligvis ikke et vigtigt problem for lærerne på erhvervsskolerne, da der som hovedregel er større variation i arbejdet her end i en egentlig
produktion.
Psykisk arbejdsmiljø og unges arbejde knyttes i vejviserne til de enkelte brancher, men
påvirkningerne på en erhvervsskole vil være dækket af vejviseren om undervisning og
forskning.
Indeklima
Psykiske påvirkninger
Vibrationer
Støj
Arbejdsstillinger
Ensidigt, gentaget arbejde
Tunge løft
Børn og unge
Kemi/biologi
Ulykkesrisiko
Undervisnings-/arbejdsområde
Vejviser nr.
Undervisning
48
Administration
27
Serviceuddannelser
31 (47)
Laboratorieuddannelser
44 (47)
Bygge- og anlægsuddannelser
9, 10, 11, 12
Landbrugs-, gartner- og skovbrugsuddannelser 42, 43
Strømuddannelser
7, 12
Levnedsmiddeluddannelser
35, 37, 38, 40, 41 (39)
Grafisk uddannelser
13, 14
Foto- og medieuddannelser
23, 36
Metaluddannelser
5, 6, (1, 2, 3, 4)
Autouddannelser
8
Træuddannelser
20
Tekstiluddannelser
19
Transportuddannelser
16 (15, 17, 18, 25)
Procesindustri (kemisk industri mv.) 24, 26, (21, 22, 23)
Plastuddannelser
21
Sten, ler og glas
22
Elevernes arbejde
−
Bygningsvedligeholdelsen
11, 12, 32
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X X
X X
X X
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X X
X X
X X
X
X
X
X X
X X

O
O
X
X
X
O X
O X

 X
X X
X
O X
X
X
O X
O X
O X
O X
O X
X
O X
O X
X
O X
O X
O X

X X
X X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

O X
O X
O X
X
O X
X
O
O X
X
X X
X O X X

O O
X
X X
X
O
O O
O
O
X O
X
X
X
O
X O O
O
O
X
X

( ) Vejvisere, der er angivet i parentes, fortæller ikke direkte om arbejdsmiljøet på erhvervsskolerne, men er
relateret til de pågældende uddannelser.
X betyder, at påvirkningen er registreret i vejviseren som et arbejdsmiljøproblem.
O betyder, at påvirkningen er registreret i vejviseren som et arbejdsmiljøproblem, men at det vurderes,
at påvirkningen ikke er relevant for erhvervsskolerne.
 betyder, at påvirkningen ikke er registreret i vejviseren som et arbejdsmiljøproblem, men at det vurderes,
at påvirkningen er relevant for erhvervsskolerne.

