Bilag 6
Til fremmed arbejdskraft, som arbejder på skolens område
Skolens leder har ansvaret for, at børn, personale og andre, der færdes på skolen og i SFO, ikke
udsættes for ulykkesrisiko eller sundhedsfare, mens arbejdet pågår. Ansvaret for fremmed
arbejdskrafts egen sikkerhed påhviler ham/hende selv eller hans/hendes arbejdsgiver.
For at forebygge ulykker og skader på børn, personale og andre har vi på skolen følgende
regler, der skal overholdes:














Tekniske installationer og anlæg skal være placeret og installeret, så de er til mindst muligt
fare under arbejdet, og så de så vidt muligt er sikret mod uvedkommende
Materialer skal være anbragt, stablet og eventuelt sikret, så de ikke frembyder fare for
sikkerhed og sundhed. Stoffer og materialer skal opbevares på et egnet og aflåst sted. Eventuelle
containere skal være afskærmede.
Affald skal fjernes kontinuerligt og må ikke være til gene eller risiko.
På terræn skal farlige niveauforskelle, gruber, huller og lign. forsvarligt afspærres, overdækkes
eller forsynes med rækværk. Udgravninger skal sikres ved indhegning eller anden passende
foranstaltning, der hindrer nedstyrtning af personer eller materiel.
I bygninger, konstruktioner m.v. skal åbninger i gulve, tage, vægge, etageadskillelser og lign.,
som frembyder fare for nedstyrtning eller fald, forsynes med rækværk, overdækning eller anden
passende sikkerhedsforanstaltning.
Hvor der er risiko for, at genstande eller materialer kan falde ned, skal der træffes passende
foranstaltninger til sikring af omgivelserne, f.eks. ved afspærring eller afskærmning. Materialer
mv., der oplægges på tage og lign., skal være anbragt, så de ikke kan glide eller rives ned af
vinden.
Hvor der i øvrigt er forhold, der kan frembyde fare for personskade, skal der foretages passende
sikkerhedsforanstaltninger, som f.eks. afspærring af det pågældende område, afstivning ved
sammenstyrtningsfare, afskærmning eller ombøjning af udragende genstande, armeringsjern
m.v.
Hvis arbejdsprocessen udvikler støv eller anden luftforurening, stråling, ekstreme temperaturer,
støj, stank, mv., skal dette så vidt muligt imødegås på udviklingsstedet eller fjernes. Ved særligt
støjende arbejde skal tidspunkt aftales med Teknisk Serviceleder.
Der skal på arbejdsområdet være orden og ryddelighed, så forholdene til stadighed er
sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige. Det skal herunder navnlig iagttages,

at materialer, værktøj, redskaber, ledninger m.v. ikke henlægges til fare for arbejdet eller
færdslen

at veje, færdselsarealer og arbejdssteder holdes fri for spild og lign. samt ryddes og
gruses ved sne og frost og

at affald og lign. henlægges på hensigtsmæssige steder og bortskaffes på forsvarlig
måde.
Skolens alkohol- og rygepolitik skal overholdes. Det betyder at der ikke må indtages alkohol i
arbejdstiden, ligesom man ikke må være påvirket af alkohol i arbejdstiden. Der ikke må ryges
på skolens matrikel.
Der må ikke spilles musik, der forstyrrer undervisningen i skoletiden.

