
ARBEJDSTID MV.

Der skal tages særlige hensyn til unge medarbejdere for at sikre, at de ikke belastes unødigt, 
har tid til at hvile ud og passe skolen. Der er derfor andre arbejdstidsregler for de unge i for-
hold til de øvrige ansatte i butikken. 

Som arbejdsgiver/arbejdsleder skal disse retningslinjer medtages i arbejdsplanlægningen.

Arbejdstid og fridøgn

Når du er 13 – 14 år Når du er 15-17 år, og ikke 
er gået ud af 9. klasse

Når du er 15-17 år, og 
er gået ud af 9. klasse

Skoledag 2 timer om dagen 2 timer om dagen 8 timer om dagen (b)

Skolefridag 7 timer om dagen (a) 8 timer om dagen (b) 8 timer om dagen

Skoleuge 12 timer om ugen 12 timer om ugen 40 timer om ugen

Skolefri uge 35 timer om ugen 40 timer om ugen 40 timer om ugen

Pause 30 minutter, når arbejds-
tiden er over 4 ½ time

30 minutter, når arbejdstiden er 
over 4½ time

30 minutter, når arbejdstiden 
er over 4½ time

Hvileperiode 14 timer 14 timer 12 timer

Aften- og 
natarbejde

Må ikke arbejde i perioden 
kl. 20.00 - kl. 06.00

Må ikke arbejde i perioden kl. 
20.00 - kl. 06.00

Må normalt ikke arbejde i pe-
rioden kl. 20.00 - kl. 06.00, 
(dog særlige regler for butik-
ker, kiosker, tankstationer og 
lignende. (c)

Fridøgn 2 døgn om ugen 2 døgn om ugen 2 døgn om ugen

Ferie
Så vidt muligt en hel 
arbejdsfri periode i skole-
sommerferien

Så vidt muligt en hel arbejdsfri 
periode i skolesommerferien
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(a) Når den samlede arbejdstid er på 7 timer, skal den ligge samlet.

(b) Når den samlede arbejdstid er på 8 timer, skal den ligge samlet.

(c) På kontorer, butikker, servicestationer o.l. må unge arbejde indtil kl. 22.00.

Arbejdstidens placering – alenearbejde

Erfaring viser, at risikoen for røveri er størst omkring åbnings- og lukketid. Derfor er der 
regler for, hvornår de unge må arbejde alene. 

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. 

Der bør også gennemføres en indsats, der både forebygger og giver oplysning om, hvordan 
røverisituationer kan takles.

Hvor Hvornår

Du må ikke arbejde 
alene

I bagerbutikker, kiosker, grillbarer, videobu-
tikker, netcaféer, servicestationer, butikker, 
eller i andre butikker, der ligger i et isoleret 
område uden almindelig færdsel. 

På hverdage:  
Kl.18.00 - 06.00

I weekend/helligdage: 
Kl.14.00 - 06.00 

Du må gerne 
arbejde alene eller 
sammen med andre 
unge 

I storcenter med sikkerhedsvagter eller over-
vågning, der sikrer hurtig hjælp.

På hverdage: 
Kl. 18.00 - kl. 20.00 

I weekend/helligdage: 
Kl.14.00 - 20.00

Dispensationsmuligheder

Arbejdstilsynet kan, efter at have spurgt politiet, tillade, at unge kan arbejde alene - også på 
tidspunkter, hvor det ellers ville være ulovligt. Det kræver dog, at arbejdsgiveren dokumen-
terer, at arbejdsforholdene er sikre. Det vurderes bl.a. ud fra beliggenhed, indretning og de 
trufne forholdsregler.

Regler og krav
•	 Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 om unges arbejde §14 om alenearbejde
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http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/u/sam-unges-arbejde-239.aspx

