SJEKKLISTE FOR FORELDRE/FORESATTE
Sommerjobb for barn og ungdom
Har du barn/ungdom som skal ut i sommerjobb, er det greit å kjenne til noen viktige bestemmelser i
arbeidsmiljølovgivningen. Arbeidstilsynet har derfor laget denne sjekklisten som du som forelder/foresatt
kan gå gjennom med ditt barn/ungdom. Finner du mangler, ta det straks opp med arbeidsgiver.
Sjekkpunkt
Informasjon om risiko
Forskrift om arbeid av barn og
ungdom § 13
Skriftlig samtykke fra
foreldre/foresatte
Forskrift om arbeid av barn og
ungdom § 7
Vergemålsloven §§ 2 og 32 annet
ledd

Skriftlig arbeidsavtale
Arbeidsmiljøloven § 14-5

Arbeidsmiljøloven § 14-6

Opplæring
Forskrift om arbeid av barn og
ungdom § 13

Kommentarer
Arbeidstakere under 18 år, deres foreldre eller andre foresatte
har krav på informasjon om eventuell risiko som er forbundet
med arbeidet og om alle tiltak som iverksettes for å ivareta de
unges sikkerhet og helse.
Arbeidsgiver skal sørge for skriftlig samtykke fra foreldre eller
andre foresatte før arbeidstaker som ikke er ferdig med
ungdomsskolen, eller er under 15 år, settes til arbeid.
Personer under 18 år kan i utgangspunktet ikke selv inngå
bindende arbeidsavtaler uten foreldrenes/vergens samtykke. En
arbeidsavtale som er inngått uten slikt samtykke vil som
hovedregel være ugyldig. Dersom det foreligger samtykke og
arbeidsavtalen er lovlig, kan foreldrene/vergen si opp avtalen
dersom hensynet til den unge arbeidstakeren krever det.
Når skal den inngås?
Hvis sommerjobben varer kortere enn en måned skal det
umiddelbart inngås skriftlig arbeidsavtale. Varer sommerjobben
mer enn en måned skal skriftlig arbeidsavtale inngås snarest
mulig og senest innen en måned.
Hva skal den inneholde?
Arbeidsavtalen skal som et minimum inneholde opplysninger
om
hvem arbeidsgiver og arbeidstaker er
navn og adresse på arbeidsplassen
en beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens
tittel/stilling eller arbeidskategori
tidspunkt for arbeidsforholdets begynnelse og
forventet varighet
eventuelle prøvetidsbestemmelser
arbeidstakerens rett til ferie og feriepenger
oppsigelsesfrister
lønn og utbetalingsmåte samt tidspunkt for
lønnsutbetaling
lengde og plassering av daglig og ukentlig arbeidstid
lengde av pauser
eventuell avtale om særlig arbeidstidsordning
opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer
arbeidsforholdet
Eksempel på arbeidsavtale finnes på www.arbeidstilsynet.no
Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakeren får nødvendig
opplæring og instruksjon i arbeidet, og informasjon om
helsemessige konsekvenser av ikke å utføre arbeidet i samsvar
med opplæringen. Hvilken opplæring som er nødvendig, må
sees i sammenheng med risikoforholdene på arbeidsplassen.

Sett X
hvis OK

Sjekkpunkt
Personlig verneutstyr
Arbeidsmiljøloven § 3-2 (2)

Kommentarer
Hvis det er nødvendig med personlig verneutstyr for å redusere
risiko for ulykker og helseskader, skal arbeidsgiver stille dette til
disposisjon. Eksempler på verneutstyr er hjelm, hørselsvern,
vernesko og hansker.

Medvirknings- og varslingsplikt
Arbeidsmiljøloven § 2-3
Arbeidstaker skal
møte på arbeid til avtalt tid og medvirke til å skape et
godt og sikkert arbeidsmiljø
bruke påbudt verneutstyr, vise aktsomhet og ellers
medvirke til å hindre ulykker og helseskader
straks underrette arbeidsgiver, verneombud og kolleger
hvis man blir oppmerksom på forhold som kan
medføre fare for liv eller helse og som man selv ikke
kan rette på
avbryte arbeidet dersom man mener at det ikke kan
fortsette uten å medføre fare for liv eller helse
sørge for at arbeidsgiver eller verneombudet blir
underrettet hvis det forekommer trakassering eller
diskriminering på arbeidsplassen
melde fra til arbeidsgiver dersom man blir skadet i
arbeidet eller pådrar seg sykdom som man mener
skyldes arbeidet
Nattarbeid
Arbeidsmiljøloven § 11-3 (1)

Arbeidstaker som ikke er ferdig med ungdomsskolen, eller er under 15 år,
skal ha arbeidsfri mellom kl. 20.00 og 06.00.

Forskrift om arbeid av barn og
ungdom § 11, jf § 6

Følgende unntak finnes: Dersom arbeidet ikke er til skade for
sikkerhet, helse eller utvikling, kan kulturelt, kunstnerisk eller
sportslig arbeid utføres fram til kl. 23.00. Det må innhentes
forhåndssamtykke fra Arbeidstilsynet før slikt arbeid kan settes
i gang.

Arbeidsmiljøloven § 11-3 (2)

Arbeidstaker som er ferdig med ungdomsskolen, men ikke har fylt 18 år,
skal ha arbeidsfri mellom kl. 2100 og 06.00.

Forskrift om arbeid av barn og
ungdom § 12

Følgende unntak finnes: Dersom arbeidet ikke er til skade for
sikkerhet, helse eller utvikling, kan
kulturelt, kunstnerisk eller sportslig arbeid utføres fram
til kl. 23.00
arbeid med salg eller ombæring av aviser utføres fra kl.
04.00
arbeid på to skift i ikke-industriell virksomhet legges
mellom kl. 06.00 og kl. 24.00 (omfatter ikke bygg- og
anleggsvirksomhet og transportvirksomhet)
rengjøringsarbeid utføres fram til kl. 24.00 når arbeidet
ikke kan drives uten at annet arbeid på arbeidsstedet
avbrytes, og som på grunn av driftstida på
arbeidsstedet må utføres om natten
lett vakthold og portnerarbeid utføres mellom kl. 06.00
og kl. 24.00
lett arbeid i virksomhet for syke- og pleiehjelp, samt i
internat som er knyttet til skoler, barnehjem,
barnehager o.l. utføres mellom kl. 06.00 og kl. 24.00.

Sett X
hvis OK

Sjekkpunkt
Arbeidstid
Arbeidsmiljøloven § 11-2 (2) b

Arbeidsmiljøloven § 11-2 (3)
Pauser
Arbeidsmiljøloven § 10-9

Arbeidsmiljøloven § 11-5 (1)

Ferie
Arbeidsmiljøloven § 11-5 (4)

Lønn
Forskrifter om allmenngjøring av
tariffavtaler

Arbeidsmiljøloven § 14-5 (2)-(4)

Kommentarer
Arbeidstaker som ikke er ferdig med ungdomsskolen, eller er under 15 år,
skal ikke arbeide mer enn 7 timer i døgnet på undervisningsfrie
dager og mer enn 35 timer i undervisningsfrie uker. I perioder
med undervisning skal arbeidstiden ikke overstige 2 timer i
døgnet eller 12 timer i uken.
Arbeidstaker som er ferdig med ungdomsskolen, men ikke har fylt 18 år,
skal ikke arbeide mer enn 8 timer i døgnet eller mer enn 40
timer i uken.
Arbeidstaker som er 18 år eller eldre
har rett til minst én pause når den daglige arbeidstiden
overstiger 5 ½ time.
Arbeidstaker som er under 18 år
har krav på minst 30 minutter pause når han/hun må arbeide
mer enn 4 ½ time daglig. Den bør være sammenhengende
dersom det er mulig.
Arbeidstaker under 18 år skal ha en sammenhengende
arbeidsfri periode på minst 4 uker i året, hvorav minst to uker
på sommeren.
Minstelønn
Kun innenfor visse bransjer er det krav om minstelønn:
Ferie- og innhøstingshjelp innen jordbruk og gartneri,
inkl. rideskoler
Arbeidstakere som utfører bygningsarbeid
Fra 1. september 2011 også arbeidstakere innen
renhold
Trekk i lønn
Trekk i lønn og feriepenger kan ikke gjøres unntatt
når det gjelder egenandel til tjenestepensjonsordning
når det på forhånd er fastsatt ved skriftlig avtale
for fagforeningskontingent herunder premie til
kollektiv forsikring
for erstatning for skade eller tap som arbeidstaker i
forbindelse med arbeidet forsettlig eller ved grov
uaktsomhet har påført virksomheten, og arbeidstaker
skriftlig erkjenner erstatningsansvar, eller dette er
fastslått ved dom
når arbeidstaker rettsstridig fratrer sin stilling
når det på grunn av gjeldende rutiner for beregning og
utbetaling av lønn ikke har vært praktisk mulig å ta
hensyn til fravær på grunn av arbeidsnedleggelse eller
arbeidsstengning i avregningsperioden
Før trekk for erstatning foretas, skal arbeidsgiver drøfte
grunnlaget for trekket og beløpets størrelse med arbeidstaker og
med arbeidstakers tillitsvalgte med mindre arbeidstaker selv
ikke ønsker det.

For mer informasjon: Gå inn på www.arbeidstilsynet.no/ung eller ring Svartjenesten tlf. 815 48 222
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