
UNGE 

Ofte har unge kun en begrænset erhvervserfaring, manglende bevidsthed om risici og større 
sårbarhed overfor påvirkninger i arbejdsmiljøet, og der skal derfor tages et særligt hensyn til 
dem, så de får en god start på arbejdslivet. Lovgivningen har derfor skærpede krav til unges 
arbejde, fx både typen af arbejdsopgaver, arbejdstiden, hvilke maskiner, transportudstyr og 
kemiske produkter de må bruge, samt hvad de må løfte. 

Der er ofte stor udskiftning af unge medarbejdere, og det stiller store krav til opmærksomhe-
den på denne medarbejdergruppe. 

Generelle regler

•	  De unge skal have en grundig oplæring og instruktion i, hvad arbejdet omfatter, og hvor-
dan den unge selv kan undgå at bringe sig i fare eller udsætte sig for unødige belastninger. 

•	  De unge skal holdes under særligt opsyn af en medarbejder, der er fyldt 18 år, og som har 
den nødvendige viden om arbejdets udførelse. 

•	  Unge 13-15 årige eller 15 årige, som er omfattet af undervisningspligten, må kun have 
lettere erhvervsmæssigt arbejde, fx rutinemæssig prismærkning af varer, arbejde i visse 
specialforretninger såsom kiosker, bager- og grøntforretninger, lettere rengøring, lettere 
budtjeneste og modtagelse, pakning og sortering af lettere varer og emballage. 

•	  Unge 15-17 årige, der ikke er omfattet af undervisningspligten, må gerne have erhvervs-
mæssigt arbejde. Men i forhold til voksne er der skærpede regler for denne aldersgruppe. 

•	  Når du ansætter en medarbejder under 15 år, eller en medarbejder, som ikke er færdig 
med 9. klasse, skal forældrene have besked om ansættelsen, om arbejdstidens længde og 
om eventuelle ulykkes- og sygdomsfarer samt hvilke foranstaltninger, der er truffet, for at 
arbejdet kan foregå sikkert og sundt.  

•	  Planlæg de unges arbejde i henhold til de særlige regler for arbejdstids- og hviletid, tek-
niske hjælpemidler/maskiner, stoffer og materialer, fysiske påvirkninger og for at imødegå 
voldsrisiko.

Specifikke regler

•	 Løft, skub og træk; smart link: www.barhandel/pdf_013

•	 Maskiner; smart link: www.barhandel/pdf_014

•	 Stoffer og materialer; smart link: www.barhandel/pdf_015

•	 Arbejdstid og alenearbejde; smart link: www.barhandel/pdf_016
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