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D e t  E u r o p e i s k e  A r b e i d s m i l j ø o r g a n e t .

Er dine barns arbeidsplass et sikkert sted å jobbe? Er du trygg på at 
det er noen som passer på dem? Disse faktasidene skal bidra til å gi 
deg kjennskap til hvordan arbeidsgiveren skal legge til rette for å 
sikre unge arbeidstakeres sikkerhet og helse, samt bidra til at du 
kan snakke med barna dine om forebygging av skader på 
arbeidsplassen.

Hvert år tar millioner av skoleelever og studenter i Europa seg en 
deltids- eller sommerjobb for å skaffe lommepenger. Mange er i 
praksis under utdannelse. Andre begynner i fulltidsjobb for første 
gang. Yrkeserfaringen de oppnår i ung alder kan komme dem til 
gode, og gi dem bedre muligheter til å tilegne seg nye ferdigheter. 
Men erfaringene skal gjøres i et sikkert og sunt arbeidsmiljø. 

Når unge tiltrer en fulltidsstilling for første gang skal det være en 
trygg og produktiv start, sånn at de ”arbeider for å leve”.  Sånn er det 
dessverre ikke alltid. Antallet arbeidsulykker (uten døden til følge) 
er i følge europeiske statistikker minst 50 % høyere blant de mellom 
18-24 år enn i noen annen aldersgruppe  .

En 17-årig jente mistet en del av en finger bare en time etter at 
hun hadde begynt i sin nye sommerjobb. Fingrene hennes ble 
knust i en kakemaskin i bakeriet hun jobbet i…

En 18-årig mekanikerlærling døde fire dager etter en ulykke der 
flammene slo opp rundt ham. Han hjalp verkstedlederen med 
å helle en blanding av bensin og diesel ned i en oppsamlings-
beholder, da bensinen eksploderte…
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Ansatte er beskyttet av arbeidsmiljølover som pålegger 
arbeidsgivere å vurdere farene som er knyttet til arbeidet. 
Arbeidsgiver plikter å ta de nødvendige forholdsregler med 
hensyn til forebygging, instruksjon og opplæring.

Arbeidsgivere har et særlig ansvar for unge og nye ansatte på 
grunn av deres manglende opplæring, erfaring og bevissthet om 
mulige farer

Sikkerhet for unge under 18 år – Hva skal arbeidsgiveren 
gjøre?

De enkelte EU-landene har innført regler ut fra det europeiske 
regelverket om plikt til å beskytte de unge på arbeidsplassen  . De 
tar hensyn til de særskilte farene som unge ansatte er utsatte for 
på arbeidsplassen, og som skyldes de unges manglende erfaring 
og bevissthet om farer, samt det faktum at de ennå ikke er fullt 
utviklet fysisk og psykisk. 

Disse reglene påligger arbeidsgiveren: 
 

å ta hensyn til unges manglende erfaring og bevissthet om de 
truslene mot deres sikkerhet og helse som arbeidet kan 
medføre, samt det faktum at unge arbeidstakere ennå ikke er 
fullt utviklet og dermed i mindre grad i stand til å foreta en 
korrekt risikovurdering. 

å foreta en arbeidsplassvurdering (APV) FØR den unge tiltrer i 
jobben. 

å ta hensyn til APV’en når det avgjøres om den unge 
arbeidstakeren skal forbys å utføre visse former for arbeid

å gjøre foreldre eller verger til barn i skolepliktig alder kjent 
med resultatet av APV’en og de forholdsregler som er tatt for 
å møte den aktuelle sikkerhetsrisikoen.

 
arbeid som overstiger deres fysiske eller psykiske yteevne

arbeid som medfører å utsette seg for giftige eller kreftfrem-
kallende stoffer

arbeid som medfører å utsette seg for stråling

arbeid som medfører å utsette seg for ekstrem varme, støy 
eller rystelser

arbeid som innebærer en ulykkesrisiko, som det må 
antas at unge ikke vil oppdage eller avverge på grunn av 
manglende forståelse for sikkerhetsaspektene eller man-
glende erfaring og utdannelse. 

Faktasidene om ”Beskyttelse av unge på arbeidsplassen” 
inneholder nærmere opplysninger om oppgaver, alder, begren-
sninger i arbeidstid, særlige unntak for yrkesutdanning og de 
strenge begrensningene som gjelder for arbeid utført av barn 
under skolepliktig alder i de medlemsstatene hvor dette er lovlig. 
De eksakte kravene finner du i den nasjonale lovgivningen. 

Som hovedregel skal unge under 18 år IKKE utføre:

  Eurostat, Work and Health in the EU – a statistical portrait 1994-2002. 
  Rådets direktiv 94/33/EF av 22. juni 1994 om beskyttelse av unge på arbeidsplassen fastsetter minimumsforskrifter, og lovgivningen i 
de enkelte landene kan være  strengere, f.eks. med hensyn til minstealder for barns adgang til å jobbe, og forbud mot visse aktiviteter. 
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Unge under 18 år er underlagt skjerpede regler, fordi de mangler 
erfaring og kanskje ennå ikke er fullt fysisk og psykisk utviklet. Det 
er også begrensninger med hensyn til arbeidstid. Arbeidsgivere 
som har unge i yrkespraksis, skal sikre dem minimum det samme 
beskyttelsesnivået når det gjelder sikkerhet og helse på 
arbeidsplassen som de øvrige ansatte. 

Hvis den unge arbeidstakeren fortsatt er i skolepliktig alder, skal 
arbeidsgiveren gjøre foreldre eller verger kjent med mulige farer 
og hvilke sikkerhetsforanstaltninger som er truffet. Dette skal 
gjøres før den unge går i gang med arbeidet. 

Hva kan foreldrene gjøre

Ulykker og dødsfall forekommer også blant unge, til tross for at de 
fleste arbeidsulykker kan unngås. Arbeidet kan også svekke de 
unges fremtidige helse. For eksempel kan dette skje hvis de utfører 
arbeid der de blir utsatt for allergifremkallende stoffer, hørselska-
dende støy, eller hvis de utfører arbeid i uhensiktsmessige eller 
anstrengende arbeidsstillinger. Betydningen av forbygging og 
undervisning i sikkerhet og helse må derfor ikke undervurderes. 

Her er noen trinn du kan ta for å hjelpe barna dine: 

Snakk med barna om valg av ferie-, deltids- eller helgejobber 
og praksisplasser. Hvilke jobbmuligheter og arbeidsplasser 
finnes? 

Undersøk hvilke former for oppgaver de skal utføre.

Spør dem om hvilken form for opplæring de har fått og hvem 
de rapporterer til, fortell dem at de ikke skal være redde for å be 
om opplæring eller hjelp før de skal betjene utstyr eller utføre 
en ny jobb eller ny arbeidsoppgave. 

Snakk jevnlig med dem om jobben deres, og oppfordre dem til 
å snakke med deg om problemer som angår jobben eller 
arbeidsmiljøet. 

Ta en prat med arbeidsgiveren om sikkerhets- og helsereglene, 
og om opplæringen. 

Advar barna om de farene de utsetter seg for ved å jobbe alene 
eller om natta

Oppfordre barna til å stille spørsmål og søke hjelp hvis de er 
usikre med hensyn til praksis eller arbeidsoppgaver, samt å 
melde fra om farer, skader eller sykdom umiddelbart, 
uansett hvor ubetydelige de virker.

Oppfordre dem til å snakke med bedriftslege, sykepleier 
eller en annen arbeidsmiljøarbeider (hvis det finnes). Hvis 
de går til sin egen lege på grunn av sykdom eller helsemes-
sige plager, bør de fortelle legen hva jobben deres går ut 
på.

Påpek at de også kan henvende seg til sikkerhetsansvarlig 
eller tillitsmann (hvis det finnes) angående sikkerhetsprob-
lemer. 

Snakk med barna dine om de erfaringene du selv har gjort 
med hensyn til sikkerhet og helse i din nåværende eller 
tidligere jobb. Prat om hva som skjedde, hva som ble gjort, 
hva du ville ha gjort hvis du hadde visst bedre osv. 

Ta kontakt med skolen barnet ditt går på og foreslå at de 
kan inkludere aktiviteter om arbeidsplassvurderinger i 
undervisningen. 

Snakk med andre foreldre om emnet.

Undersøk hva din egen arbeidsplass gjør for å beskytte 
unge ansatte. 

Oppfordre barna dine til selv å finne ut mer om sikkerhets- 
og helseaspekter ved arbeidet, for eksempel fra myndighe-
tene eller via lenker på det europeiske organets hjemme-
side. Finn gjerne ut mer selv

Unge ansatte har i likhet med andre ansatte tre viktige 
rettigheter når det gjelder arbeidsmiljø:

1.         rett til å få beskjed2.        rett til å delta3.        rett til å avslå usikkert arbeid.

De har også forpliktelser, blant annet til å: 

1.         arbeide trygt2.        melde fra om farer3.        bruke personlig verneutstyr

Ungdoms usikkerhet eller ønske om å behage kan være en 
hemsko for dem. Snakk med dem om hvilke rettigheter de har, 
og om betydningen av å arbeide sikkert og alltid følge sikker-
hetsprosedyrene. Arbeid er ingen lek!

Ytterligere opplysninger og kilder får du på : 
http://ew2006.osha.eu.int/
Nasjonale arbeidsmiljømyndigheter, fagforeninger og 
yrkesorganisasjoner kan gi mer informasjon. 

Se også Arbeidstilsynets hjemmeside på adressen: 
http://www.arbeidstilsynet.no, (og link til det danske 
Arbeidstilsynets kunngjøring nr. 239 av 6.april 2005 om unges 
arbeid på adressen: http://www.at.dk/sw12593.asp)
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