
sæt X 
og aflever 

denne flyer 
til din aMr.

Fra 1. august 2014 forventes en større grad af tilstedeværelse 
på skolen. Det stiller nogle nye krav til arbejdspladserne på skolen.

Udgangspunktet i arbejdsmiljøloven er, at arbejdspladsen er ind-
rettet til de arbejdsopgaver og arbejdsfunktioner, der skal udføres.

“Arbejdet skal i alle led planlægges og tilrettelægges således, 
at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvar-
ligt.” (Bekendtgørelse af arbejdets udførelse, nr. 559 af 17. juni 2004 § 4)

Det er arbejdsgiverens pligt at sørge for at arbejdsforholdene er 
sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige arbejdsmiljømæssigt.

Et godt arbejdsmiljø bygger på den enkeltes behov og vurdering. 
For nogle er støjgener meget belastende, for andre er det æstetiske 
arbejdsmiljø en væsentlig faktor for trivslen. Og i arbejdsmiljøloven 
udgangspunktet for arbejdspladsens indretning, at arbejdspladsen 
er hensigtsmæssigt indrettet til de arbejdsopgaver og arbejds-
funktioner, der skal udføres.

Tjek om din arbejdsplads på skolen lever 
op til arbejdsmiljølovgivningen. 

På bagsiden finder du 
en række udsagn baseret 
på arbejdsmiljøloven.

“en sund og sikker arbejdsplads – sådan!”

10 bud
TIL aT undgå påbud



X
til arbejdsmiljøgruppen

SÆT KRYdS gLad/SuR

 1.  Mit netværk fungerer, så jeg kan logge på, 
  så jeg kan være online indenfor 1 minut .......................

 2. Jeg oplever tilfredsstillende hastighed på internettet

 3. Mit arbejdsbord er 140 cm bredt og 80 cm dybt, 
  og mit bord og min stol kan nemt kan indstilles, 
  så det passer til mig...........................................................

4.  Der er rent og hygiejnisk i og omkring min 
  arbejdsplads .......................................................................

 5. Der er 110 cm frirum fra forkanten af mit 
  arbejdsbord og til min stol ................................................

6.  Der er plads til mine materialer i nærheden 
  af min arbejdsplads ...........................................................

 7. Der er ro og mulighed for at koncentrere sig ved og 
  omkring min arbejdsplads, når jeg arbejder alene .......

 8. Der er ro og mulighed for at koncentrere sig ved og 
  omkring min arbejdsplads, når jeg arbejder med andre. 

 9. Jeg har adgang til ekstern mus og til et tastatur, der 
  kan stilles skråt, hvis jeg skal arbejde ved bærbar 
  PC i mere end to timer om dagen .....................................

 10. Arbejdspladsens lys (fordeling, retning, styrke 
  og farve) er hensigtsmæssig ift. min opgave ...............

navn:

lokale nr:

arbejdspladsens placering i lokalet:

 


