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Áhættumat
Hvað, hvernig, hvers vegna?



Hvernig er ástandið hér
Neyðarútgangar

Slökkvitæki
Klósett
Kaffivél



Byggt á lögum  og reglugerðum



Sumt er ekki bara hættulegt, það er líka rangt

Líkamsstellingar skipta máli

Börnin eru börn ekki fullorðnir

Lög og reglugerðir vernda okkur

46/1980 er vinnuverndarlögin og gilda um alla.

Reglugerð um vinnu barna og unglinga https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/426-1999

 1. gr. 
 Með lögum þessum er leitast við, að 
    a. tryggja öruggt og heilsusamlegt starfsumhverfi, sem jafnan sé í samræmi við félagslega 
og tæknilega þróun í þjóðfélaginu, 
    b. tryggja skilyrði fyrir því, að innan vinnustaðanna sjálfra sé hægt að leysa öryggis- og 
heilbrigðisvandamál, í samræmi við gildandi lög og reglur, í samræmi við ráðleggingar aðila 
vinnumarkaðarins og í samræmi við ráðleggingar og fyrirmæli Vinnueftirlits ríkisins. 
 2. gr. 
 Lög þessi gilda um alla starfsemi, þar sem einn eða fleiri menn vinna, hvort sem um er að 
ræða eigendur fyrirtækja eða starfsmenn. 

https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/426-1999


Vinna barna og unglinga
Áhættumat fyrir öll störf.

Góðar leiðbeiningar þannig að þetta sé ekki hættulegt.

Unglingar mega vinna með tækjum að uppfylltum skilyrðum. Börn ekki.

Vinna án þess að ofbjóða líkamanum. 

Vinna í Vinnuskólum samkvæmt skilyrðum.

https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/426-1999
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Þetta má 13-14 ára
Viðauki 4

Vinna í beðum

Mála með málningu án efnamerkinga

Sópa og tína rusl !

Vinna í búð án ábyrgðar 



Þetta má 15-16 ára viðauki 5A
Sláttur í görðum með sláttuvél með haldrofa

Sláttur með vélorfi í görðum

Aðstoða á gæsluvöllum

Dreifa áburði með höndum ! 

Yfir 16 ára má gera sama bara á opnum svæðum og í görðum



Þetta má líka 16-17 ára Viðauki 5 b
Dráttarvélar án drifskafts

Garðsláttuvél

Háþrýstidælur 150 bar

O.fl sjá

https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/426-1999

Viðauki 1A bann
Viðauki 1B leyft 16-17 ára
Viðauki 1C 15-16 ára í fjölskyldufyrirtæki (bóndabær)

https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/426-1999


Þetta má ekki viðauki 2 og 3

Vinna með hættumerkt efni.

Lyfta +12 kg max 25 kg við topp aðstæður 









Hvað eru þið að gera?
Slá - Raka

Mála

Þökuleggja

Passa krakka í sundi, golfi, fótbolta, eða bara í allavega íþróttum

Hreinsa beð

Fullt annað



Hvað geri ég?
Skoða aðstæður

Met hvað er hættulegt

Hvað er hægt til að minnka áhættu

Hver er útkoman eftir það? Er hún ásættanleg

1. Þekki ég vinnusvæðið? 2. Eru hættur til staðar (ofan, neðan, framan, aftan,         
í lokuðu rými)? 3. Þekki ég verklag og aðferðir? 4. Er ég með nýja vinnufélaga?     
5. Ætti ég að hafa samráð? 6. Eru verkfærin rétt? 7. Er ég með réttan 
öryggisbúnað? 8. Er ég að stjórna hættulegu tæki?



Hvað geri ég?
Skoða aðstæður. Sjáum við allt?

Met hvað er hættulegt. Er það slátturinn?

Hvað er hægt til að minnka áhættu.

Fjarlægja rakarann eða útbúa rétt.

Hver er útkoman eftir það? Er hún ásættanleg?

Sláarinn fínn en rakarinn farinn - ein lausn. 



Hvað geri ég?
Skoða aðstæður. Hvað með blómin?

Met hvað er hættulegt (ofnæmi) (hundaskítur)

Hvað er hægt til að minnka áhættu. 
(Fá annan til að slá) (rykgrímu)

Hver er útkoman eftir það? Er hún ásættanleg?



Hvað með 
þessa?
Hvað með 
fjarlægð milli 
þess
á orfinu og 
slátturvélar 
dúddans?
Hvað með 
samskiptin?



Hvað þarf að varast í 
þessari mynd?

Sólbruni á Suðurnesjum 
Umferð
Stoðkerfi
Hné
Efnin
Einelti, Kynferðislegt áreiti?



Hvað gæti þetta gert sem eykur vandann?
Hvar gæti þetta verið til vandræða?

https://forms.gle/LWV8P7F5YRHTT9oo9
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Málningavinna fram 
undan hvað er að hér 
eða er þetta alveg í 
lagi?



Verkstjórinn alveg arfa vitlaus, við 
þurfum að uppræta þetta illgresi. 
Allt tilbúið



Það er engin smá tímasparnaður að geta 
dregið slátturvélina á milli staða. Þetta kallar 
maður afköst. 



Takið eftir að hann er 
í sýnileikafatnaði. 
Þetta getur ekki verið 
betra?



Það jafnast ekkert á við gott erfiði og það er 
alltaf gott að finna þau í fjöru.



Þetta er kallað að lifa á brúninni. Það er þó 
bannað að leggja þarna.



Kostur að hann geti haldið í tréin. 

https://forms.gle/LWV8P7F5YRHTT
9oo9
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