
FAKTA OM UNGES ARBEJDE
– ARBEJDSTID, HVILETID OG ALENEARBEJDE

DET SIGER LOVEN
 

LOVGRUNDLAG

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 om unges arbejde

Kapitel 4 – Arbejdstid m.v. for unge, som er fyldt 15 år, og som ikke er omfattet af undervisningspligten.

Kapitel 5 – Beskæftigelse af unge, som er 13-15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten.

Kapitel 6 – Arbejdstid m.v. for unge, som er 13-15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten.
 

Krav

• Arbejdstidens længde er afhængig af, om den unge er 
13-15 år, om den unge er mellem 15 og 17 år og er 
omfattet af undervisningspligten, eller om den unge 
ikke længere er omfattet af undervisningspligten

• Undervisningspligten gælder til den unge er gået ud af 
9. klasse eller har modtaget undervisning i 9 år.

Krav ved Alenearbejde

• Unge må ikke arbejde alene: I bagerbutikker, kiosker, 
grillbarer, videobutikker, netcafeer, servicestationer, 
butikker eller i andre butikker, der ligger i et isoleret 
område uden almindelig færdsel 

• Unge må gerne arbejde alene eller sammen med andre 
unge: I storcenter med sikkerhedsvagter eller 
overvågning, der sikrer hurtig hjælp 

På hverdage Kl. 18.00 - 06.00•

I weekend/helligdage Kl. 14.00 - 06.00•

På hverdage Kl. 18.00 - 20.00•

I weekend/helligdage Kl. 14.00 - 20.00•

GODT AT VIDE

Arbejdstid/hviletid i forbindelse med skoledag, skolefridag, skoleuge, 
skolefri uge, aften- og natarbejde er bestemt af, om det er 13-14 årige, 
15 – 17 årige, der ikke er gået ud af 9. klasse eller 15 – 17 årige, der er 
gået ud af 9. klasse.
Det samme gør sig gældende ift. pauser, hvileperiode, fridøgn og ferie.

Se oversigten over regler for, hvornår de unge må arbejde og hvor længe 

 

LÆS MERE OM EMNET

FRA BFA HANDEL

Unges arbejde. Branchevejledning 
om unges arbejde

Sikker i butikken – En 
arbejdsmiljøguide til unge med 
fritidsjob i detailhandlen

"Hvor nemt ka' det være?" – 
Interaktivt træningsprogram om 
unges arbejdsmiljø

APV tjekliste: Unge 
undervisningspligtige

APV tjekliste: Unge IKKE 
undervisningspligtige
 

FRA ARBEJDSTILSYNET

Om unges arbejde
 

FRA ANDRE

www.ungmedjob.dk

 

 

https://amid.dk/regler/bekendtgoerelser/unges-arbejde-239-sam/
http://bfahandel.dk/Files/Filer/BARhandel/pdf/Faktaark%202013/FaktaarkUngesArbejdstid.pdf
http://bfahandel.dk/Files/Filer/BARhandel/pdf/screen_branchevejl_nyt_ungfoto.pdf
http://bfahandel.dk/Files/Filer/BARhandel/pdf/screen_branchevejl_nyt_ungfoto.pdf
http://bfahandel.dk/Files/Filer/BARhandel/pdf/Pjece%20sikker%20i%20butik.pdf
http://bfahandel.dk/Files/Filer/BARhandel/pdf/Pjece%20sikker%20i%20butik.pdf
http://bfahandel.dk/Files/Filer/BARhandel/pdf/Pjece%20sikker%20i%20butik.pdf
http://common.bar-net.dk/bar_hvor_nemt/index.htm
http://common.bar-net.dk/bar_hvor_nemt/index.htm
http://common.bar-net.dk/bar_hvor_nemt/index.htm
http://bfahandel.dk/Files/Filer/BARhandel/pdf/APV_tjeklist_unge_Undervisningspligtige-02.pdf
http://bfahandel.dk/Files/Filer/BARhandel/pdf/APV_tjeklist_unge_Undervisningspligtige-02.pdf
http://bfahandel.dk/Files/Filer/BARhandel/pdf/APV_tjekliste_unge_Ikke-Undervisningspligtige-02.pdf
http://bfahandel.dk/Files/Filer/BARhandel/pdf/APV_tjekliste_unge_Ikke-Undervisningspligtige-02.pdf
https://amid.dk/viden-og-forebyggelse/unge-og-seniorer/unge/viden-om-om-unge/
http://www.ungmedjob.dk/

