Arbejdsmiljøloven og farlige maskiner i FGU

Forberedende grunduddannelse er underlagt loven om undervisningsmiljø. Når der i undervisningen indgår
arbejde, der indeholder et vist risikomoment, gælder de samme regler som på erhvervsuddannelser. Disse
regler indeholder bestemmelser om arbejdets udførelse, om tekniske hjælpemidler og om stoffer og
materialer.
Dansk Center for Undervisningsmiljø har udarbejdet en vejledning til arbejdsmiljølovens udvidede område i
relation til elever og studerende. Vejledningen kan findes her: http://dcum.dk/love-regler-oganvisninger/dcum-vejledning-arbejdsmiljoelovens-udvidede-omraade-ungdomsuddannelser



Overgangsordning
For elever, der er på overgangsordninger, som giver dem mulighed for at færdiggøre deres
påbegyndte uddannelsesforløb under nuværende regler, er allerede givne dispensationer til
produktionsskoler gyldige, hvis arbejdsforholdene fuldstændig svarer til de forhold, der forelå, da
dispensationen blev givet.
For elever under 18 år, der via en overgangsordning gennemfører deres uddannelsesforløb efter de
hidtil gældende regler for produktionsskoler således, at der dermed er tale om arbejde for en
arbejdsgiver, vil reglerne om unges arbejde finde anvendelse i det omfang, der ikke foreligger
dispensationer.
Hvis der ikke er tale om arbejde for en arbejdsgiver, så skal der ikke ligge en dispensation.



Virksomhedspraktik
Elever i erhvervsgrunduddannelsen (egu) i FGU vil være i virksomhedspraktik med ansættelse i en
virksomhed i størstedelen af deres uddannelsesforløb. Virksomhedspraktik efter lov om forberedende
grunduddannelse vil som hovedregel være omfattet af undtagelsesbestemmelsen § 10 i
bekendtgørelse om unges arbejde (Ungebekendtgørelsen), lige som praktik efter lov om
erhvervsgrunduddannelse m.v. er det i dag.
Virksomhedspraktik efter lov om forberedende grunduddannelse er omfattet af
undtagelsesbestemmelsen i § 10, når:
- der er tale om en erhvervskompetencegivende uddannelse
- virksomhedspraktikken er et nødvendigt led i uddannelsen,
- og der kun udføres farligt arbejde i det omfang, det er nødvendigt for den konkrete uddannelses
gennemførelse.
Disse forhold er som hovedregel opfyldt i en egu virksomhedspraktik.
Rammerne for § 10 er fastlagt i EU direktiv 94/33/EF om beskyttelse af unge på arbejdspladsen,
hvor artikel 7 fastslår, at unge (15-17 årige) kun må udføre farligt arbejde, når det er nødvendigt for,
at de kan gennemføre en erhvervsuddannelse.



Erhvervstræning
Ifølge lov om forberedende grunduddannelse kan elever på almen grunduddannelse og
produktionsgrunduddannelse tilbydes erhvervstræning i en virksomhed i op til to uger ad gangen.
Erhvervstræning må ikke indebære, at eleven bidrager til virksomhedens produktion (§ 22, stk. 3).
Eleven må dermed ikke bidrage til virksomhedens produktion, men skal være overtallig således, at
eleven for eksempel udfører et givent stykke arbejde på vegne af en medarbejder i virksomheden,
som samtidig instruerer og overvåger eleven samt kvalitetssikrer dennes arbejde.
En elev under 18 år kan også tilbydes erhvervstræning men må ikke udføre arbejdsfunktioner, der er
omfattet af forbuddet i bekendtgørelsen om unges arbejde nr. 239 af 06/04/2005.

