TIL DEN UNGE
Mangler du et fritidsjob? Vidste du at, et fritidsjob er godt for
dig på både kort og lang sigt?
Ud over at det er fedt at tjene og styre egne penge, så giver
et fritidsjob dig nye venner, selvstændighed, ansvarlighed,
og du får større selvtillid og tro på dig selv.
Alt sammen kompetencer og erfaringer som vil hjælpe dig i
fremtidig uddannelse og job,
I landbruget er der mange muligheder for udfordrende og
afvekslende fritidsjob — tjek det ud!

TIL VIRKSOMHEDSEJER
Har du brug for et ekstra par hænder? Eller ser du ind i en
tid, hvor det kan blive svært at rekruttere medarbejdere?
Så kunne ”Fra fritidsjob til faglært” være noget for dig som
virksomhedsejer.
Vi hjælper gerne med at facilitere, at flere unge får et fritidsjob i landbruget.
Vi arbejder bl.a. på, at flere unge og deres forældre får øje på
de muligheder, der er som ungarbejder i landbruget, samt
hvilke kompetencer og erfaringer det vil give de unge i fremtidig uddannelse og job.

UNGES ARBEJDE I LANDBRUGET - HVAD ER TILLADT?
15, 16 og 17 år
TILLADTE ARBEJDSOPGAVER
•
Maskinelt drevne fodervogne, motorplæneklippere og
fejemaskiner
•
Selvkørende mejetærsker, hvis den unge har traktorkørekort
•
Traktorer, traktor med jordfræsere, traktor med frontlæsser eller bagmonteret ballegaffel, hvis den unge har
traktorkørekort
•
Apparater til rengøring eller lignende med et arbejdstryk på 70 bar (7MPa)
•
Roe-/tør- og vådvaskere samt roeskærene og -raspere
•
Gaffelstablere, der ikke er selvkørende
•
Lettere fodrings- og udmugningsarbejde
•
Lettere arbejde med pasning af mindre husdyr og heste
•
Lugning og hakning
•
Kartoffel- og grøntsagsopsamling
•
Bær- og frugtplukning
•
Plantning, opbinding og lignende
•
Lettere malerarbejde
•
Lettere arbejde med desinfektion af ko-yvere og lignende
•
Lettere rengøring og oprydning
•
Max løfte 12 kg

FORBUDTE ARBEJDSOPGAVER
•
Arbejde med motorkædesav, motorrydningssav, motorhækklippere og buskryddere
•
Traktorer, som er forsynet med spil, læsse- eller graveaggregater eller traktorer forsynet med løfteanordning
•
Grave- og læssemaskiner
•
Til- og frakobling af vogne, maskiner og redskaber med
kraftoverføring
•
Palleløftere, rendegravere, gaffeltrucks, slåmaskiner,
finsnittere, sneslynger, brændekløvere og grønthøster
•
Slagboremaskiner, rystepudsere, ukrudsbrændere,
søm- og boltpistoler
•
Smøring, rengøring og vedligeholdelse af motorer og
maskiner, hvor de bevægelige dele kan forårsage personskade
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ARBEJDSTIDSREGLER FOR 15-, 16- OG 17-ÅRIGE
UNGE

Daglig arbejdstid

Ugentlig arbejdstid

Daglig hvileperiode

Fridøgn i
h v e r 7- d a g e s
periode

Af t e n - o g
natarbejde

Pauser

Skoledage Andre dage

Uger med
skoledage

Max 2
timer

Max 8
timer

Max 12 timer Max 40
timer

Min. 14 timer

2 så vidt muligt
sammenhængende døgn

Forbudt
mellem kl. 20
og kl. 06

Ikke undervis- Max 8
ningspligtige timer

Max 8
timer

Max 40
timer

Min. 12 timer

2 så vidt muligt
sammenhængende døgn

Forbudt mellem Min. 30 min. hvis
kl. 20 og kl. 06
arbejdsdagen er
(staldarbejde
over 4,5 timer
forbudt mellem
kl. 20 og kl. 04)

Undervisningspligtige

Andre
uger

Max 40
timer

Min. 30 min. hvis
arbejdsdagen er
over 4,5 timer

REGLER FOR UNGES TRAKTORKØRSEL
ALDER

Tilladt

Ikke tilladt

15-ÅRIGE

Traktorkørsel uden for vej med offentlig
færdsel (fx marken)

Traktorkørsel på vej med offentlig færdsel

16-17-ÅRIGE

Traktorkørsel uden for vej med offentlig
færdsel.

Traktorkørsel på vej med offentlig færdsel, hvis den
unge ikke har traktorkørekort.

Traktorkørsel er tilladt på vej med offentlig færdsel, hvis
den unge har traktorkørekort.

Du kan læse mere:
baujordtilbord.dk/materialer/boern-og-unges-arbejde
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Eksempel på ansættelseskontrakt til ungarbejder mellem 15 og 17 år

ARBEJDSTAGER
Navn:
Adresse:
Fødselsdato:
Er pr.

/ 		 /

ansat hos:

ARBEJDSGIVER
Navn:
Adresse:									Postnr./by:
CVR-nr.:									Mobil:

OPLYSNINGER OM ANSÆTTELSESFORHOLDET
Arbejdssted/-steder:
Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid: (inkl. weekender)
Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i ferier: (inkl. weekender)
Ansvars- og arbejdsområder:
Der er truffet følgende sikkerhedsforanstaltninger:
Ved sygdom/fravær:
Løn: (pr. time/dag/14 dage/måned)
OPSIGELSE AF DENNE KONTRAKT SKAL SKE MED FØLGENDE VARSEL FOR:
Arbejdsgiver: (antal dage)					

Arbejdstager: (antal dage)

Dato, underskrift (arbejdsgiver):
Dato, underskrift (arbejdstager):
Dato, underskrift (forældremyndighed):
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