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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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Valgfaget teknologiværksted har sjældent eget 
faglokale. Undervisningen foregår i stedet i fysik/
kemi-lokalet, håndværk og designlokalet eller et af 
de øvrige faglokaler. Derfor handler dette kapitel 
kun om de særlige krav til faget elektronik, mens 
de mere generelle krav til indretning og brug af 
installationer, værktøj og materialer beskrives 
under håndværk og design samt fysik og kemi.

Lokalets indretning og  
installationer 

 
Undervisningen i Teknologiværksted skal foregå i et 
lokale med procesudsug ved alle arbejdspladser, 
hvor man lodder samt mekanisk rumventilation. 
Indgår fotoprint i undervisningen, skal det ske i et 
velventileret mørkekammer, hvor der er procesud-
sug bag skålene. 

Arbejde med elektronik kræver meget lys. Bedst er 
retningsbestemt lysarmaturer på begge sider af 
arbejdspladsen. 

Stikkontakterne til 230 V bør være placeret synligt, 
forsynet med glimlampe og forbundet med central-
nøglelås med nødstop og kontrollampe. 

Printplader 
 
Som bæreplade til kobberet på printplader vælger 
man normalt et pladestykke af glasfiber eller 
pertinaks. 

Hvis arbejdet med printpladerne udvikler støv, skal 
man bruge procesventilation.

Når pladen skal gøres ren til brug, bør det ske uden 
brug af organiske opløsningsmidler. Disse må under 
alle omstændigheder ikke benyttes af eleverne. 
Brug i stedet ståluld eller skurepulver. 

Printplader med lysfølsom overflade bør købes fær-
dige til brug. Hvis man alligevel ønsker at fremstille 

dem selv, skal man bruge procesudsug, fordi der fri-
gøres organiske opløsningsmidler under 
fremstillingen. 

Det er en god idé at bruge de særlige printpenne til 
manuel tegning på printpladerne. 

Man kan ætse printplader på forskellige måder, 
men til brug i skolen bør man kun bruge finætse-
krystal. Vær opmærksom på, at printplader kan 
være limet sammen med epoxy/isocyanat, som 
skal undgås.

Sikkerhedsudstyr

Skiltning 
Lokaler skal være forsynet med korrekt sikkerheds-
skiltning og afmærkning af materiel til brandsluk-
ning efter Arbejdstilsynets regler om sikkerheds-
skiltning og anden form for signalgivning. 

Førstehjælp 
Lokalet skal være forsynet med førstehjælpskasse, 
som altid skal indeholde det nødvendige udstyr, 
herunder øjenskyllemiddel, som ikke har overskre-
det datoen på pakningen. Underviseren bør være 
uddannet i førstehjælp.

Brandslukningsudstyr 
Lokalet skal udstyres med nødvendigt udstyr til 
brandslukning. Det er den lokale brandinspektør, 
der bestemmer omfanget og placeringen. Brand-
myndighederne skal jævnligt efterse udstyret. Fag-
lokalet skal også være udstyret med en metalspand 
med tætsluttende låg. 

Se også kapitlet om håndværk og design 
vedrørende lodning og ventilation.
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MINE NOTER



6 TEKNOLOGIVÆRKSTED

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. 

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

http://arbejdsmiljoweb.dk

