
	 		Vinnuvernd
	 	 	 fræðsla	fyrir
	 	 	 	 	 	 	 	 	ungt	fólk
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	 Hvernig	er	drauma-
vinnustaðurinn	þinn?

	 Hefur	þú
stundað	vinnu
	 	 utan	skólans?
–	Hvaða?



Hættuleg
efni

Samskipti

Líkamsbeiting

Aðbúnaður
Hávaði

Inniloft
Birta

Öryggis-
búnaður

Vinnuverndarlögin	og	ýmsar
reglugerðir	eiga	að	tryggja

vinnuvernd



Hávaði undir mörkum

Hæfilegt vinnuálag

Léttitæki

samvinna

ÖryggiRétt líkamsbeiting

Gott inniloft

Hæfileg birta

Góður
aðbúnaður

Góð samskipti

Slys fátíð

Áhrifaþættir	–	jákvæðir



Hávaði

Slæmt loft
Tíð slys

Einhæf vinna

Of lítil birta

Of mörg verkefni

Vinnuskipulag slæmt
Streita

Þungar byrðar

Hlífðarlaus vél

Áhrifaþættir	–	neikvæðir



Vinnuslys	árið	2005	–	eftir	aldri

Aldur

10–20
21–30
31–40
41–50
51–60
61–70
71–80

Samtals

Fjöldi	slysa

137
341
333
325
220
74
1

1431

Hlutfall	af
öllum	slysum

9,6
23,8
23,3
22,7
15,3
5,2
0,1

100



Persónu-
				 hlífar



Persónu-
				 hlífar



	 Hvaða	aðstæður,		
tæki	og	tól
	 orsaka	slysin?		

Hvaða	líkamshlutar			 	
	 verða	oftast
	 	 fyrir	meiðslum	?



Geisp!

Reiði

Þreyta
Óhlýðni

Kæruleysi

Reynsluleysi Leti

Bjánalæti

Gleymska

Rembingur

Slæm	hegðun	getur
valdið	slysum!	 



Best að lesa
leiðbeiningarnar
áður en ég byrja Ég set hlífina á 

áður en ég kveiki
á vélinni

Ég ætla ekki að 
láta hávaðann 

eyðileggja
heyrnina í mér!

Góð	hegðun	á	vinnustað
getur komið í veg fyrir slys



Til	að	fólki	líði	vel	þarf	…

•	 það	að	vera	útsofið	og	mett
•	 góð	samskipti	stjórnenda/kennara	og	
	 starfsmanna/nemenda	og
	 þessara	hópa	innbyrðis
•	 góðan	liðsanda,	samhjálp	og	samvinnu
•	 hrós	og	viðurkenningu
•	 hæfilegan	fjölda	verkefna
•	 að	sjá	til	þess	að	enginn	sé	hafður	útundan



Til	að	fólki	líði	vel	þarf	…

•	 að	tryggja	góðan	aðbúnað
•	 að	tryggja	góða	hollustuhætti
	 (t.d.	gott	inniloft,	skynsamlega	líkamsbeitingu,

	 næga	birtu,	hávaða	undir	mörkum)

•	 að	hafa	öryggi	í	heiðri	á		vinnustaðnum
	 o.fl.



Samskipti

Hvað	er	einelti?
Þegar	einhver	verður	
aftur	og	aftur	fyrir	
neikvæðu	og
óþægilegu	áreiti
eins	eða	fleiri	aðila



•	 Allir	geta	orðið	fyrir	einelti

•	 Eineltið	kemur	niður	á
	 starfsanda	í	skóla	og
	 á	vinnustað

	•		Allir	líða	því
	 fyrir	eineltið

•Allir þurfa að sýna 
öðrum virðingu

og vinsemd•



Líkamsbeiting
Að	sitja	rétt



Líkamsbeiting
Að	sitja	við	tölvu	1

NÚNa eftir
30 ár

!

! !



Líkamsbeiting
Að	sitja	við	tölvu	2



Líkamsbeiting
Að	standa	rétt



Hef kassann 
sem næst 
líkamanum

Stend 
Stöðugur í 
fæturna

Næ góðu taki 
á kassanum
og beygi hné 
og mjaðmir 
með bakið 

beint!

Lyfti með því 
að rétta úr 
mjöðmum og 

hnjám

Rangt!

Líkamsbeiting
Að	lyfta	rétt



gott er að bera 
þunga byrði á 

bakinu, en allra 
best að nota 

gott hjálpartæki 

Ég legg byrðina 
sem jafnast á 

hægri og vinstri 
hlið og skipti um 
hendi þegar ég 
ber í annarri 

Best að hafa byrðina sem næst 
mér og halda bakinu beinu!

Þarf að sjá vel fram 
fyrir mig og passa 

mig á mishæðóttu og 
blautu gólfinu!

Líkamsbeiting
Að	bera	rétt



Hávaði	skemmir	heyrnina!

Því miður, 
heyrnartjón
af völdum
hávaða er 
ólæknandi!



140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

dB
Hávaði	er	hættulegur	

fyrir	heyrnina!

Hljóðstyrkur	er	mældur
í	desíbelum	(dB)

Minnsta,	greinanlega
hljóð	er	0	dB

Sársaukaþröskuldur
er	við	120	dB



Tegund	vinnu

Kyrrseta
Kyrrstaða
Í kældu rými við 
matvælaframleiðslu
(aðeins unnið1 klst. 
samfleytt)

Æskilegt	hitastig

18–22ºC
16–18ºC
10–16ºC

Inniloft	–	Hitastig



Sérlýsing Almenn	lýsing

Birta



Reglur	um	vinnu	barna	og	unglinga
Störf	fyrir	börn

Börn 12 ára og yngri	

menningar-,	list-,	íþrótta-		eða	auglýsingastarfsemi	

Börn 13–15 ára		

störf	af	léttara	tagi,	t.d.	vinnuskólastörf,	

garðyrkjustörf	án	véla,	blaðaútburður,

létt	störf	í	verslunum	(ekki	á	kassa),

pökkun,	létt	skrifstofustörf	o.fl.



Reglur	um	vinnu	barna	og	unglinga
Vinna	unglinga	er	almennt	leyfð	nema...

Vinna við
•	 hættuleg	tæki	og		verkefni
•	 hættuleg	efni
•	 hættuleg	störf
•	 að	bera	þungar	byrðar	
•	 að	reyna	á	líkamann
•	 að	nota	rangar	vinnustellingar



Reglur	um	vinnu	barna	og	unglinga
Byrðar

Börn 13–15 ára	
(í	skyldunámi)	
hámark	 	 8–10	kg

Unglingar 15–17 ára	
(ekki	í	skyldunámi)
hámark	 	 12	kg



Reglur	um	vinnu	barna	og	unglinga
Leyfilegur	vinnutími

Börn
13–14	ára

2 klst. á dag
12 klst. á viku

7 klst. á dag
35 klst. á viku

kl. 20–6

14 klst. á sólarhr.
2 dagar á viku

Börn	15	ára	
í	skyldunámi

2 klst. á dag
12 klst. á viku

8 klst. á dag
40 klst. á viku

kl. 20–6

14 klst. á sólarhr.
2 dagar á viku

Unglingar
15–17	ára

8 klst. á dag
40 á viku

8 klst. á dag
40 klst. á viku

kl. 22–6

12 klst. á sólarhr.
2 dagar á viku

Á	starfstíma
skóla

Utan
starfstíma

skóla
Vinna

bönnuð

Hvíld



Hver	ber	ábyrgðina?
Ábyrgð	atvinnurekenda,

	 	 verkstjóra	og	starfsmanna

Ábyrgð
atvinnurekenda/
fræðsluyfirvalda/
skólastjórnar

Ábyrgð
verkstjóra/
stjórnenda/
kennara

Ábyrgð
starfsmanna/
nemenda



ÞÚ 
BERÐ

ÁBYRGÐ!	


