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Orientering til Produktionsskoler 

 

Odense den 23.10.2013 

Givagt har været til møde med arbejdstilsynet 

Dagsordenen for mødet var dispensationer, nuværende og fremtidige. Indeværende skrivelse er en 

orientering til Produktionsskoler om mødet. Givagt gennemførte i slutningen af 2012 en undersøgelse af 

udstedte dispensationer på baggrunden for af undersøgelsen henvendte Givagt-projektet sig til 

Arbejdstilsynet.  

Arbejdstilsynet meddeler at de har haft et koordinerende møde, hvor de har vurderet de hidtidige 

dispensationer. Målet med Arbejdstilsynets møde var at sikre en ensartet sagsbehandling.  

Vedrørende eksisterende dispensationer: 

1. De skoler, der ikke har fået dispensation til den lille vinkelsliber opfordres til at sende en 

ansøgning om at udvide den eksisterende dispensation til den lokale tilsynsregion. Standard 

ansøgning udarbejdes. Arbejdstilsynet forbeholder sig ret til at komme på et opfølgende tilsyn i 

forbindelse med tillægsdispensation. 

2. Arbejdstilsynet beder skolerne kontrollere deres dispensationer for at sikre sig hvornår de udløber. 

Ikke alle skoler har i første runde har fået en dispensation, der gælder i 5 år. Der er dispensationer, 

der er blevet udstedt til en kortere periode. De er skolernes ansvar at de har en gyldig dispensation, 

samt at søge i rette tid. Ansøgninger til Arbejdstilsynet skal sendes ind i god tid, gerne 4 – 6 mdr. 

inden udløb af eksisterende dispensation, således at planlagte tilsyn kan koordineres. 

3. Aldersdifferentieringen bortfalder i kommende dispensationer, dette betyder at visse maskiner 

ikke længere vil være med i dispensationerne, men for eksisterende dispensationer gælder at de 

fortsætter uændret. Dog forbeholder AT sig ret til at komme på et ekstra kontrolbesøg for at sikre 

sig at forholdene stadig foregår på forsvarlig vis. 

4. Nye værktøjstyper vil blive vurderet, når en produktionsskole søger om anvendelse heraf. Herefter 

vil de indgå i bruttolisten over maskiner, hvortil der er truffet afgørelse. 

Vedrørende kommende ansøgninger: 

1. Der udarbejdes en standardiseret liste med maskinnavne, således at alle skoler bruger samme 

benævnelse på alle maskiner med samme funktion. På listen skal skolerne kunne slå et maskinnavn 

op og se om der er én fælles benævnelse. Generelt gælder at de maskiner man ansøger for skal 

være risikovurderede af skolen. 

2. Arbejdstilsynet forventer at der også fremover vil være et standardiseret ansøgningsmateriale. Af 

materialet skal det fremgå at skolen har styr på arbejdsmiljøet, arbejdsmiljørepræsentanter, 

tillidsmand, mm. Det skal fremgå, at man har et elevvurderingssystem fx RKA. Og det skal tydeligt 

fremgå hvilke maskiner, man søger for, og maskinerne skal skrives i et standardiseret skema. Det 

forventes at skolerne har risikovurderet de maskiner de søger for.  

a. Ansøgningen skal være påtegnet med udtalelse fra arbejdsmiljøorganisationen 
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b. Det skal fremgå , hvilke maskiner der søges dispensation til: type, evt. CE-mærkning og/ 

eller alder 

c. Det skal fremgå hvilke undervisningsområder, man har på skolen (landbrug, snedkeri, 

køkken) og angives hvor de enkelte maskiner bruges, så Arbejdstilsynet kan vurdere 

relevansen. 

d. Det skal fremgå hvilke pædagogiske principper undervises der efter f.eks. hvordan skolen 

sikrer sig, at de elever, der skal arbejde med de maskiner, der gives dispensation til er 

egnede hertil. 

3. Man skal i forbindelse med ansøgning altid forvente et tilsynsbesøg, også når man ansøger om 

fornyelse af eksisterende dispensation. 

4. Hvis der mangler oplysninger skrives til skolen med anmodning om, at skolen supplerer 

oplysningerne. Det gøres klart for skolen, at der ikke sker videre i sagen før oplysningerne kommer 

frem. 

5. Arbejdstilsynet vurderer ansøgningerne, og udsteder dispensationer ud fra deres retningslinjer og 

relevansen i forhold til skolens faglige udbud. Der udstedes ikke dispensation til maskiner der ikke 

er relevante.   

6. De farligste maskiner udstedes der ikke dispensation til. DVS der udstedes ikke til de hurtigtgående 

skærende træbearbejdningsmaskiner, hverken med eller uden fremtræk. 

7. Der udstedes ikke længere aldersgraduerede dispensationer Det vil sige at dispensationer 

udstedes til skoler for ikke undervisningspligtige elever, der er fyldt 15 år. 

8. Vedrørende den lille vinkelsliber. AT vil fremover give dispensation til den lille vinkelsliber. Den lille 

vinkelsliber skal betjenes med 2 hænder og der kan komme evt. klausul på effekt af vinkelsliberen 

sammen med skæreskivens diameter. 

9. Fremtidige dispensationer udstedes til en varighed på 5 år. Ansøgninger til Arbejdstilsynet skal 

sendes ind i god tid, man skal forvente 4 – 6 mdr. sagsbehandlingstid. 

10. Vedrørende dispensation for stoffer og materialer.  - Med udgangspunkt i bilag 4 til 

bekendtgørelsen om unges arbejde. Der vil blive udarbejdet et formelt skema til skolerne, 

tilsvarende det der gælder for maskiner. Det er vigtigt at skolerne kun søger for de stoffer, der er 

omfattet af bilag 4 og som skolerne ønsker at de unge under 18 år skal anvende.  

Det er vigtigt at skolerne har gennemgået skolens brug af stoffer, inden de ansøger og substitueret 

disse. Det vil sige at skadelige stoffer er erstattet med mindre skadelige stoffer, hvor det er muligt. 

11. Har produktionsskolen modtaget oplysning om f.eks. risikotilsyn eller andet besøg fra 

Arbejdstilsynet, i den periode, hvor man ansøger om dispensation, kan man bede om koordinering 

af tilsynsbesøgene således at tilsyn i forbindelse med godkendelse af genansøgning og andre tilsyn 

sker samtidig. 

12. Har en produktionsskole spørgsmål til Arbejdstilsynets afgørelse i en dipensationssag, kan der 

rettes henvendelse til det lokale tilsynscenter. 

13. Er en produktionsskole utilfreds med svaret fra Arbejdstilsynet, kan sagen ankes til 

Arbejdsmiljøklagenævnet. Klagevejledning følger med afgørelsen fra Arbejdstilsynet og i øvrigt 

hentes på www.at.dk  

14. Er spørgsmålet af generel eller politisk karakter, anbefales det at PSF tager over som ordfører for 

produktionsskolerne og stiller spørgsmålet via givagt-projektet. 

http://www.at.dk/
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Yderligere forhold fra mødet 

Arbejdstilsynet gør opmærksom på at man ved tilsyn tager udgangspunkt i virksomhedens branchekoder i 

forhold til bilagene i bekendtgørelsen om unges arbejde. Det vil sige at undtagelserne bilagene 2, 3, 5, 7 og 

8 kun tages i brug, hvis skolen er registreret med en branchekode, der svarer til den branche undtagelsen 

refererer til. Dette er en ændret praksis fra AT i forhold til tidligere.  

Kan jeg have mere end én branche?? 

Ja, hvis omsætningen på biaktiviteten er stor nok (over 300.000 kr.), og hvis den udgør 

mindst 10 % af den samlede omsætning. Hvis omsætningen på biaktiviteterne opfylder 

førnævnte krav, kan du registrere op til tre bibrancher. Kilde: www.virk.dk 

Med Venlig hilsen 

Givagt-projektet 

 


