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Hitta dokumenten på KRC:s hemsida

Länk till sidan

www.krc.su.se→ Utbildningsmaterial → ”7-9” eller ”gymnasiet” → Säkerhet
ger nedanstående sida: 

http://www.krc.su.se/utbildningsmaterial/7-9/s%C3%A4kerhet
http://www.krc.su.se/


LÄNK till sidan

KRC har i samverkan med 
verksamma från många skolor 
tagit fram två dokument:

• Ett för alla kemi-/NO-lärare

• Ett för kemi-/NO-lärare som 
fått specifika 
arbetsmiljöuppgifter

Skriv gärna ut dokumenten innan 
du fortsätter presentationen

https://pp-prod-admin.it.su.se/preview/www/2.2982/2.6417/2.46304/2.46315/2.46560/2.48999/2.49017/1.401199


Arbetsfördelning och 

ansvarsfördelning i en skola

Arbetsmiljöarbete vid skolans kemi- och NO-salar 
och bilaga 1 och 2 - avsett för

Huvudman eller rektor har delegerat ansvar från 
kommunen eller stiftelsen (privata skolor)

Kemi- och NO-lärare har arbetsmiljöansvar

Fördelning av specifika arbetsuppgifter på skolans 
kemi-och NO-salar – avsett för

Institutionsansvarig eller motsvarande som ansvarar 
för specifika arbetsuppgifter



1 – Arbetsmiljöarbetet vid skolan

Huvudman ska enligt Arbetsmiljölagen, kapitel 3, 2 §
vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att 
arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall…

Kompetens söks i första hand inom skolan. Vid behov erbjuds 
fortbildning. När det inte räcker, ska arbetsgivaren (enligt 12 §
AFS 2001:1) ta hjälp av sakkunnig. 

Förutsättningar är listade i Bilaga 1. 

Arbetsuppgifter för alla kemilärare framgår av Bilaga 2.

Bild: KRC

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/lagar-och-regler-om-arbetsmiljo/arbetsmiljolagen/#5
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/systematiskt-arbetsmiljoarbete-foreskrifter-afs2001-1.pdf


Bilaga 1 - Förutsättningar för 

arbetsmiljöarbetet

● Kemikalieförvaring och hantering

● Arbetsplatsens säkerhetsutrustning (på institutioner och 
labblokaler)

● Skriftlig dokumentation, t.ex. riskbedömningar, 
information till elever, vårdnadshavare eller nyanställda.

Vårt förslag på dessa Förutsättningar finns listade i Bilaga 1. 

Mycket formalia – vad händer om det inte finns?



Bilaga 2 - Arbetsrutiner för alla 
kemi/NO-lärare på skolan

Detta handlar exempelvis om:

• Att medverka till skolans systematiska 

arbetsmiljöarbete.

• Att informera elever och vårdnadshavare.

• Att riskbedöma laborativa inslag.

• Att använda skyddsutrustning

• Att anmäla olyckor eller ”nära-händelser”

• Med mera…



Överenskommelse om arbetsrutiner 
kring skolans kemi-/NO-institution

Jag har tagit del av skolans dokument ”Arbetsmiljöarbete 
vid skolans kemi- eller NO institution” inklusive dess 
bilagor 1 och 2…



Fördelning av specifika arbetsuppgifter 
på skolans kemi-/NO-institution

Arbetsuppgifterna fördelas av arbetsgivaren till en eller flera personer. Fördelningen utgår från 6 -7 
§§ i Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1. 

Härmed tar jag på mig att följande ikryssade arbetsuppgifter genomförs:

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) i kollegiet

❑ Samordna SAM kring riskbedömning
❑ Informera kollegor och nyanställda
❑ Tillgängliggöra kemikalieförteckningen
❑ Initiera och revidera kemikalieförteckningen
❑ Delta i skyddsronder

Inför varje läsårsstart samverka med  arbetsgivaren kring

❑ information till nyanställda och vikarier
❑ förbättringar av SAM på skolan
❑ arbetsrutiner för lokalvårdare på kemi-/NO-institutionen

file:///C:/Users/gna/AppData/Local/Temp/AFS%202001:1


Fler exempel på specifika 
arbetsuppgifter

Kemikaliehantering

❑ Regelbundet kontrollera förteckning
❑ Regelbundet uppdatera säkerhetsdatablad (SDB)
❑ Vid behov göra inköp
❑ Hantera och märka nyköpta kemikalier
❑ Hantering kring farligt avfall  (inklusive hämtning)

Kontroll av lokaler och inventarier

Inför varje läsår/termin kontrollera/dokumentera

❑ att aktuella föreskrifter och rutiner  finns tillgängliga
❑mobila ögonduschflaskor
❑ att det finns skyddsglasögon/labbrockar
❑ ventilation
❑etc.



Överlämnande av 
fördelade arbetsuppgifter

Kompetensbedömning/ kompletterande fortbildning: 

Arbetsgivarens bedömning av arbetstagarens 
kompetens för skolans kemikaliehantering enligt 
”Förteckning av specifika arbetsuppgifter….” ovan i detta 
dokument är att: 



Om arbetsuppgifterna inte hinns med.

Enligt Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4

ska arbetstagaren kontakta arbetsgivaren för att 

diskutera förutsättningar och prioritera arbetsuppgifter. 

Återlämnande av fördelad 
arbetsuppgift

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo-foreskrifter-afs2015_4.pdf


KRC:s
aktiviteter 

2019-2020

* Endagskurser

* Distanskurs, 7,5 hp

* Informationsmöten

Rådgivning via 
telefon och e-

post

Didaktiskt projekt  
kring kemikalier i 
undervisningen

Samverkansmöten

Nordiskt projekt. Mer info

Stödmaterial i 
ständig 

utveckling

Bilder (Sveriges från Flaggfabriken och övriga pixabay.com)

http://www.krc.su.se/om-oss/nyheter/nordic-collaboration-to-support-teachers-with-safety-in-practical-science-education-1.439491

