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Faktabladet er en del af branchevejledningen ”Når klokken ringer”, der beskriver både 
arbejdsmiljølovgivningens krav og de standarder, som arbejdsgivere og faglige organisationer inden for 
undervisningsområdet er enige om at anbefale. Formuleringer med ”skal” og ”må ikke” er som 
udgangspunkt lovkrav mens formuleringer med ”bør” eller lignende er anbefalinger.
Psykisk arbejdsmiljø er ikke omfattet af vejledningen, men du kan finde materialer om emnet på 
arbejdsmiljoweb.dk/trivsel.

Læsevejledning
Faktabladet kan bruges både i forbindelse med ny- og ombygning, APV og den løbende vurdering af 
sikkerheden og arbejdsmiljøet, fx ved hjælp af risikovurdering.

Du kan hente de enkelte faktablade fra branchevejledningen eller den samlede vejledning på 
arbejdsmiljoweb.dk/klokken.

Beskyttelse af ansatte og elever
Arbejdsmiljøloven gælder som udgangspunkt kun for de ansatte på skolen. Loven gælder dog også for elever, 
der udfører arbejdslignende aktiviteter.

Læs mere:

AT-vejledning nr 4.01.7: Elevers anvendelse
af stoffer og materialer i grundskolen
Find den på at.dk ved at søge på 4.01.7

Læs mere:

AT-vejledning nr 4.01.9: Elevers praktiske øvelser  
på det gymnasiale område
Find den på at.dk ved at søge på 4.01.9

Om faktabladet  

http://arbejdsmiljoweb.dk/trivsel
http://arbejdsmiljoweb.dk/klokken
https://at.dk/regler/at-vejledninger/elevers-anvendelse-stoffer-materialer-4-01-7/
https://at.dk/regler/at-vejledninger/elevers-anvendelse-stoffer-materialer-4-01-7/
https://at.dk/regler/at-vejledninger/elevers-praktiske-oevelser-4-01-9/
https://at.dk/regler/at-vejledninger/elevers-praktiske-oevelser-4-01-9/
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I faget produktudvikling og formgivning arbejder 
eleverne med at planlægge, formgive og fremstille 
produkter med æstetisk og/eller funktionel værdi.

Undervisningen i faget bygger på kundskaber, fær-
digheder og erfaringer, som eleverne har tilegnet 
sig i den obligatoriske undervisning i fx billedkust, 
håndværk og design samt i det løbende arbejde 
med tværgående emner og projekter. Omdrejnings-
punktet for undervisningen er det praktiske og 
konkrete arbejde.

Arbejdsmiljø 
 
Håndværksmæssigt arbejde skal tilrettelægges, så 
de gældende regler for sikkerhed og arbejdsmiljø 
overholdes, uanset om undervisningen foregår på 
skolen, på arbejdspladser i lokalområde eller andre 
steder. Skolen har en skærpet tilsynsforpligtelse, 
når undervisningen foregår i lokaler og på steder, 
som rummer særlige risikomomenter, fx fysik/
kemilokaler og håndværk og designlokaler. Hvis der 
på specielle områder er givet særlige sikkerhedsfor-
skrifter eller lignende, er det skolens ansvar at 
sikre, at de bliver overholdt. 

It-arbejdspladser
Der bør være en interaktiv tavle forbundet med en 
computer eller med mulighed for at forbinde til en 
bærbar computer, tablet eller lignende. Der bør 
også være en trådløs internetforbindelse så ele-
verne kan søge på internettet. En farveprinter i 
nærheden af lokalet vil i den forbindelse være 
naturligt.

 
 

Førstehjælp
 
Der bør være førstehjælpsudstyr i lokalet, og under-
viseren bør være uddannet i at bruge det.

LÆS MERE 
Se også kapitlet om it-arbejdspladser
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MINE NOTER
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Et fremtidssikret arbejdsmiljø

Et godt samarbejde er væsentligt for et godt 
arbejdsmiljø nu og i fremtiden. Derfor samarbej-
der arbejdsgivere og arbejdstagere i BFA om at 
udvikle information, inspiration og vejledning. 

Vi udarbejder konkrete værktøjer, så 
arbejdspladserne kan handle og forebygge lokalt. 
Vi præsenterer ambitiøse forebyggende løsninger, 
som baserer sig på erfaring fra arbejdspladser og 
på forskning. Løsninger som tager udgangspunkt 
i de problemer, der skal løses nu og de problemer, 
som kan opstå. 

Det gør vi i enighed – til gavn for ledere, 
medarbejdere og borgere. 

I BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for 
Velfærd og Offentlig administration deltager repræsen-
tanter udpeget af arbejdsmarkedets hovedorganisationer.

Hent ’Når klokken ringer’ og læs mere om 
BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og 
Offentlig administration på 
arbejdsmiljoweb.dk. 

Produktudvikling og formning
Faktaark fra branchevejledning 
”Når klokken ringer” til grundskole og det 
almene gymnasium

http://arbejdsmiljoweb.dk

