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Ergonomi
Psykisk helsePsykisk helse



Støv
StøyStøy
Temperatur
Psykososialt miljøPsykososialt miljø



Sikring mot 
skjærende verktøyj y
Sikring mot 
klemskader
Sikring mot 
fallskader



godt arbeidsmiljø og sikkerhet 

forebygging av helseskade eller 
miljøforstyrrelser fra produkter eller 
f b k tj t  forbrukertjenester 

vern av miljøet mot forurensning 

bedre behandling av avfall



Definisjon på systematisk HMS-arbeid er: Definisjon på systematisk HMS arbeid er: 

"Systematiske tiltak som skal sikre at Systematiske tiltak som skal sikre at 
virksomhetens aktiviteter planlegges, 
organiseres og vedlikeholdes i samsvar med krav g g
fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og 
sikkerhetslovgivningen.”

Artikkel: Systematisk HMS-arbeid (Internkontroll)



Fordi vi mener at en 
bevisst holdning til HMS 
trygger 
arbeidsoperasjonene i p j
lærings- og arbeidsmiljøet. 
Fordi risikofylte 
arbeidsoperasjoner i arbeidsoperasjoner i 
læringsmiljø kan medføre 
fare for liv og helse. 
Fordi elevene er unge og Fordi elevene er unge og 
uerfarne og trenger gode 
forbilder. 



Skolen skal ha gode 
rutiner og systemer 
for Helse, Miljø og 
Sikkerhet.
Elever og lærere skal 
kjenne skolens og 
klassens systemer for y
HMS.
Kunne gi en realistisk 
innføring i innføring i 
næringslivets stadig 
mer aktive forhold til 
HMS rutiner og g
systemer.



Vårt fokus er sikkerhet 
og sikkerhetsrutiner 
rundt praksisopplæring rundt praksisopplæring 
på yrkesfaglige 
studieretninger  studieretninger. 





AML forvaltes av AML forvaltes av 
arbeidstilsynet.
Loven hjemler en j
rekke forskrifter som 
forvaltes av 
arbeidstilsynet. 

Brosjyre:Arbeidsmiljøloven for alle



Hjemler krav til j
Systematisk helse-, 
miljø- og 
sikkerhetsarbeid i sikkerhetsarbeid i 
virksomheter.

Forskrift: 
Systematisk helse-, miljø-
og sikkerhetsarbeid i
Virksomheter
(internkontrollforskriften)(internkontrollforskriften)



Krav til Krav til 
undervisning 
Krav til 
dokumentasjon

Forskrift: Bruk av arbeidsutstyr: y



Hva ungdom kan Hva ungdom kan 
jobbe med.
Unntak ved 
opplæring

Forskrift: Arbeid av barn og
ungdom



Gjelder for det j
meste på bygg og 
anlegg

Forskrift: Sikkerhet  helseForskrift: Sikkerhet, helse
og arbeidsmiljø på bygge-
og anleggsplasser
(byggherreforskriften)(byggherreforskriften)



Forskrift: Bruk av 
personlig verneutstyr 
på arbeidsplassenp p



Kompetansemål for felles
P fProgramfag
(Produksjon og Tegning og
bransjelære):

Eleven skal kunne foreta 
risikovurderinger og utføre 
arbeid etter regler for helse, 

ilj   ikk hmiljø og sikkerhet.

Eleven skal kunne planlegge 
helse-  miljø- og helse , miljø og 
sikkerhetstiltak for 
arbeidsoppgaver som skal 
utføres. 



HMS hva er det.
Gjenomgang av lover og forskrifter
HMS rutinerHMS rutiner
Enkelt førstehjelpskurs
Gjennomgang av rutiner på verksted
Praktisk gjennomgang av rutiner for utstyr og maskiner
Risikovurdering av maskiner og utstyr
Praktisk gjennomgang av HMS rutinerPraktisk gjennomgang av HMS rutiner
Beredskap
Brannøvelse



Førstehjelpj p

Sikkerhetsopplæringpp g

Vernerunder

HMS-mappe

Beredskap



Begrense skadeBegrense skade
Ta vare på 
mennesker



Gjennomgang av Gjennomgang av 
maskiner og utstyr
Tydeliggjøre y ggj
risikofaktorer
Gjennomføring av j g
risikovurdering
Ansvarliggjort  ved 
skriftliggjøring



Rutine hver 14 dagRutine hver 14 dag
Sjekke om alt er 
forskriftmessigg
Rapportere om avvik
Ansvarliggjort Ansvarliggjort 
forbedring ved 
skriftliggjøring



ProsjektinfoProsjektinfo
Personer i prosjektet
Varsling av ulykker

k lRisikoanalyse
Vernerunde
Sjekkliste førstehjelpj j p
Sjekkliste stillas
Sikkerhetskurs
StillasmonteringsanvisningStillasmonteringsanvisning
Forskrifter



BrannBrann
Krise, sorg og ulykke
Død og ulykkeDød og ulykke
Likestilling
MobbingMobbing
Narkotika


