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FIND VIDEN 
HURTIGT  
OG NEMT
Arbejdsmiljø er en vigtig del af 
lærlinges uddannelse. 
Undervisningen i arbejdsmiljø kan 
både være et selvstændigt fag og 
indgå i andre fag på uddannelsen. 

FIND DE RIGTIGE MATERIALER
Uanset hvilken form for undervisning man 
vælger, er det vigtigt, at man har den 
nyeste viden og de rigtige materialer. 

På Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljøs 
hjemmesider (BFA) finder du en lang række 
pjecer og andet materiale om arbejdsmiljø. 
Materialerne er rettet mod virksomheder i 
de forskellige brancher, men kan sagtens 
bruges i undervisningen af både faglærere 
og lærlinge.

Materialerne kan bruges på mange 
forskellige måder – som undervisnings
materialer eller som opslagsværk, når I 
skal finde ud af, hvilke regler der gælder 
for et bestemt stykke arbejde, hvilke 
arbejdsmiljøproblemer man skal være 
opmærksom på i forskellige fag, og 
hvordan de kan løses.

  

Materialet er udarbejdet af de fem 
branche fællesskaber for arbejdsmiljø som 
består af arbejdsmarkedets parter, bl.a. 
Dansk Metal, og det er gennemgået af 
Arbejdstilsynet.

Du finder dem på BFA-web.dk

Materialet er gratis og kan downloades.

DANSK METALS MATERIALER
Dansk Metal har udgivet en række pjecer 
om forskellige arbejdsmiljøspørgsmål. De 
kan bestilles i den lokale afdeling af Dansk 
Metal eller hentes på danskmetal.dk. 

Få endelig fat i din lokale Metalafdeling, 
hvis du har spørgsmål om arbejdsmiljø.

• Læs mere om reglerne på Dansk Metals hjemmeside: danskmetal.dk/arbejdsmiljoe

• Se hvordan din skole eller dit praktiksted klarer sig i Arbejdstilsynets smiley-ordning på Arbejdstilsynets

hjemmeside: at.dk

 

Dansk Metal har udgivet en række pjecer om forskellige arbejdsmiljøspørgsmål. De kan bestilles i den lokale Metalafdeling eller hentes 
på danskmetal.dk. Få endelig fat i din lokale Metalafdeling, hvis du har spørgsmål om arbejdsmiljø.

FIND GRATIS 
MATERIALER

BFA-web.dk



LÆRERENS ANSVAR 
Den enkelte faglærer har ansvaret for,  
at lærlingene får den nødvendige 
undervisning i arbejdsmiljø på skolen. 

På lærepladserne er det ofte 
arbejdslederen, arbejdsmiljø
repræsentanterne eller en erfaren 
svend som sørger for at lærlingene 
får instruktion og oplæring i, hvordan 
arbejdet skal udføres, så de ikke 
kommer til skade. Det vigtigste er, at 
sikkerheden bliver en naturlig del af 
arbejdet både på skolen og i praktikken

PROBLEMER?
Hvis arbejdsmiljøet på skolen eller 
på lærepladsen ikke er i orden, skal 
problemerne beskrives i skolens eller 
virksomhedens APV, så der bliver taget 
hånd om dem. 

Hvis der er alvorlige arbejdsmiljø
problemer, som ikke bliver løst, kan 
man bede Arbejdstilsynet om at lave 
et tilsyn. Hvis undervisningsmiljøet 
ikke er i orden, skal det beskrives i 
skolens undervisningsmiljøvurdering.

REGLERNE

Der gælder forskellige regler 
om arbejdsmiljø for lærlinge:

  På skolen gælder ‘Lov om 
Elevers og Studerendes 
Undervisningsmiljø’

  I praktikken, virksomheds 
såvel som skolepraktik, 
eller ved praktiske øvelser 
på skolen gælder desuden 
‘Lov om Arbejdsmiljø’

  ‘Lov om Arbejdsmiljø’ 
gælder både for 
virksom hederne og for 
lærerne på skolen.

Læs mere om reglerne på 
Dansk Metals hjemmeside:  
danskmetal.dk/arbejdsmiljoe

SE, HVORDAN 
DIN SKOLE ELLER 
DIT PRAKTIKSTED 

KLARER SIG I 
ARBEJDSTILSYNETS 

SMILEY-ORDNING PÅ  
at.dk



DANSK METAL
Telefon 3363 2000
metal@danskmetal.dk
danskmetal.dk
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