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Sikkerhedsregler, værkstedsundervisning 
 
 
SIKKERHEDSREGLER FOR ELEVERS ANVENDELSE AF MASKINER OG ANDRE TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I 
FORBINDELSE MED UNDERVISNING.  
 
Reglerne fra arbejdstilsynet fastslår nogle rammer for elevers anvendelse af maskiner og andre tekniske 
hjælpemidler i forbindelse med værkstedundervisning. 
 
Udgangspunktet er, at eleverne skal kunne udføre de praktiske øvelser i forbindelse med undervisningen på en 
sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde.  
 
Det betyder, at læreren skal lave en konkret vurdering af hver enkelt elev, og herefter beslutte om pågældende 
elev skal have tilladelse til at bruge en bestemt maskine.  
 
Hver enkelt elev skal inden arbejdet med maskinen går i gang, have en grundig instruktion i maskinens funktion 
og betjening, ligesom eleven skal være under opsyn af læreren.  
 
Arbejde med svejseværk kræver §17 sikkerhedskursus. UngHerning udbyder løbende §17-kurser, og elever kan 
ikke benytte svejseværk, før de kan fremvise gyldigt bevis for §17-kursus. 
 
For også at inddrage forældrene i beslutningerne, og for at undgå misforståelser, vil vi kræve forældrenes 
underskrift på vedlagte bilag (bagsiden).  
 
Denne indeholder en liste over en række maskiner, som kunne tænkes brugt i undervisningen. Forældrene skal 
her i samråd med eleven sætte krydser ud for de maskiner, som eleven må benytte, og underskrive forneden.  
 
Dette betyder dog ikke, at eleven har ret til at bruge pågældende maskine, men at eleven kan bruge den, hvis 
læreren skønner, at det er forsvarligt! Det er ALTID lærerens beslutning, hvilke maskiner den enkelte elev må 
benytte i undervisningen!  
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Samtykke til værkstedsundervisning 
 
 
Elevens navn:________________________________  
 
 
Min søn/datter må bruge følgende maskiner (sæt kryds)  
 

 Håndholdt batteriboremaskine 

 Søjle boremaskine 

 Håndholdt el-boremaskine 

 Rystepudser 

 Loddekolbe 

 Excentersliber 

 Bænksliber 

 Vinkelsliber 

 Polermaskine 

 Blæsepistol 

 Stiksav 

 Svejseværk, OBS: kræver §17 sikkerhedskursus 

 Trykluftværktøj 

 
Forsikring: 

Endelig vil vi bede om jeres underskrift på, at I er bekendt med gældende regler på forsikringsområdet, når det 

vedrører jeres barn. Herning Kommune, herunder UngHerning (Herning Ungdomsskole), har ingen forsikringer, 

som kan dække elever, hvis de kommer til skade. Skade på egen person eller egne genstande er således 

omfattet af egen forsikring. 

  
Hvor lang tid er mit samtykke gældende? 

Samtykkeerklæringen er gældende for perioden, hvor eleven er tilknyttet UngHerning. 

Hvis der er spørgsmål, er du/I velkommen til at kontakte skolens ledelse. 

 

Tilbagekalde samtykke. 
Du kan altid trække samtykket tilbage. Det kan du gøre ved at henvende dig til UngHerning på ung@herning.dk 
og bede om at få trukket dit samtykke tilbage. Samtykke kan ikke trækkes med tilbagevirkende kraft. 
 

 

 

Dato:_________________   Forældreunderskrift:__________________________________ 
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