
 

 
Skolelederens ansvar Fysik/kemi-lærerens ansvar 

Installationer  
Gas 
El 
Ventilation 
Nødstop 
Brand-bekæmpelsesmidler 

"Når klokken ringer": 
Skolen skal også sørge for, at det nødvendige 
sikkerhedsudstyr er til rådighed i lokalet, og at det løbende 
bliver efterset og vedligeholdt. 
 
(Der er regler for eftersyn af gas, el, ventilation og 
brandslukningsmateriel. Skolen skal følge reglerne, bl.a. om 
jævnlig trykprøvning af gasanlægget) 

§ 11. Det påhviler skolens personale at henlede skolelederens 
opmærksomhed på faremomenter, der skyldes indretning af 
skolens bygninger, skolegårdens indretning mv. 

Faremærkede stoffer 
"Når klokken ringer/kemikalier" 
Kemikalierester må ikke hældes i kloakken, men opsamles 
i tydeligt mærkede beholdere, der skal opbevares i aflåst 
velventileret skab. Affaldet skal sorteres, mærkes og 
bortskaffes efter kommunens regulativ om farligt affald. 
Bekendtgørelse 1075 
Stoffer og blandinger, der skal mærkes med farebetegnelsen 
ætsende, sundhedsskadelig eller lokalirriterende skal som 
hovedregel opbevares forsvarligt og utilgængeligt for børn. 
(se hvilke kategorier de skal have i kap 5) 
(Liste over faremærkede stoffer og deres opbevaring skal 
være tilgængelig på kontoret i tilfælde af brand og tyveri) 
(liste over trykflasker og deres placering skal være 
tilgængelig på kontoret i tilfælde af brand) 

AT 4.01.7 
Elevernes faglige, psykiske og fysiske forudsætninger er 
individuelt forskellige. Der må derfor foretages en konkret 
vurdering af, hvilke stoffer og materialer der kan anvendes i den 
enkelte klasse og af den enkelte elev. 
 
Vurderingen skal indrage ikke alene stoffernes farlighed, men 
også risikoen for uheld i forbindelse med hele 
undervisningssituationen. I vurderingen skal indgå, om eleverne 
har tilstrækkelig alder, modenhed, indsigt og rutine, og om 
arbejdet kan foregå under tilstrækkelig instruktion og opsyn i 
forhold til elevernes forudsætninger. 

Gift 
"Når klokken ringer/kemikalier" 
Skabe til giftige kemikalier skal kunne låses af, og nøglen må 
ikke indgå i det almindelige nøglesystem.  
(Gifttilladelser opbevares på kontoret og skal være 
tilgængelig i tilfælde af brand eller tyveri) 

 

Radioaktive kilder 
"Når klokken ringer/kemkalier" 
Radioaktive kilder skal beskyttes mod brand, tyveri og 
vandskade. Kilder der er tilladt uden ansøgning kan 
opbevares i aflåset metalskab, når de enkelte kilder 
opbevares i særligt udformede afskærmninger eller 
metalkasser. 
Skabet skal være tydeligt afmærket med advarselsskilt 
for radioaktivitet efter Dansk Standard (DS 734. 
 (Liste over radioaktive kilder og deres opbevaring skal være 
tilgængelig på kontoret i tilfælde af brand eller tyveri) 

"Når klokken ringer/kemikalier" 
Demonstrationsforsøg med radioaktive kilder skal udføres af 
læreren. 
Elevøvelser med radioaktive kilder må kun udføres 
af elever fra 9. klassetrin og op og skal overvåges af læreren.  
Læreren skal sikre, at eleverne omgås kilderne forsvarligt.  
Læreren skal indsamle de radioaktive kilder straks 
efter en afsluttet øvelse 
 
Skolelederen på en skole, der indkøber radioaktive kilder, 
skal udpege én lærer som ansvarlig for opbevaring, anvendelse 
og bortskaffelse af skolens samling af radioaktive kilder. 

Lærerkvalifikationer 
Folkeskoleloven: 
§ 30 a. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere 
bestemmelser om kvalifikationskrav til personer, der skal 
varetage særlige undervisningsopgaver eller opgaver af 
særlig karakter i tilknytning til undervisningen. 
AT - meddelelse 4.01.7 
Skolen skal sørge for, at den lærer, der får til opgave at 
instruere eleverne og føre tilsyn med deres arbejde, har den 
fornødne viden om arbejdet, herunder hvordan det skal 
udføres, og hvilke risikomomenter der er ved arbejdet. 
Arbejdsmiljøloven: 
Arbejdsgiveren skal sikre, at de ansatte får den nødvendige 
oplæring og instruktion i at udføre deres arbejde på en 
farefri måde. 

"Når klokken ringer/kemikalier" 
Lærere, der indkøber og bruger kemikalier, skal have den 
nødvendige viden om stoffernes egenskaber og farlighed. 
De skal også vide hvordan kemikalierne skal opbevares 
og bortskaffes, og hvordan man forholder sig i tilfælde af uheld 
eller ulykker. 
Lærere der anvender radioaktive stoffer i undervisningen 
skal vide, hvordan de håndterer radioaktive stoffer og 
ioniserende stråling sikkert i undervisningen og vide, hvordan 
de skal handle i tilfælde af uheld eller ulykker. 
 
Det forbudt at fremstille eksplosivstoffer uden tilladelse 
fra Justitsministeriet. Unge under 18 må ikke arbejde med 
eksplosive stoffer. 

Tilsyn med eleverne 
Folkeskoleloven: 
§ 52. …. Undervisningsministeren kan endvidere fastsætte 
regler om skolernes tilsyn med eleverne i skoletiden. 
Bek 703: 
§ 6. Foregår undervisningen i lokaler og på steder, som 
rummer særlige risikomomenter, fx fysik/kemilokaler, 
sløjdlokaler og idrætslokaler og -anlæg, herunder 
svømmehal, påhviler der skolens leder en skærpet 
tilsynspligt. 

Bek 703 
§ 5. I undervisningstiden påhviler det det undervisende 
personale at føre tilsynet med de elever, som skal undervises. 
§ 11. Det påhviler skolens personale at henlede skolelederens 
opmærksomhed på faremomenter, der skyldes indretning af 
skolens bygninger, skolegårdens indretning mv. 
 
(gerne skriftlig med dato så der ikke opstår uenighed) 

Kompetenceforhold 
 

"Når klokken ringer": 
På grund af de mange risikomomenter i fysiklokalet skal 
skolen fastlægges klare sikkerhedsregler, arbejdsrutiner og 
kompetenceforhold.   

 

Faglokale 
 Kun instruerede personer kan arbejde med højere spænding 

end 
 
Det skal indskærpes, at netspænding ikke må anvendes til åbne 
forsøgsopstillinger (dvs. opstillinger med uisolerede el-førende 
dele). 

 

 


