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Verksteder og HMS i kunst og håndverk

Hvordan skal vi forholde oss til manglende verksteder, dårlig utstyr og store elevgrupper i 
faget kunst og håndverk? Og hvordan kan vi argumentere mot denne utviklingen? 

Kunst og håndverk er et praktisk fag hvor arbeid med verktøy og 
materialer i verksteder er en sentral del. I Kunnskapsløftets (K06) 
formål for kunst og håndverk står det: «Praktisk skapende arbeid 
i verkstedene med å gi form til opplevelser og utvikle produkter 
står helt sentralt i faget. Dette arbeidet omfatter bruk av tradis-
jonelle og nyere materialer, redskaper og teknikker. Utvikling 
av fantasi, kreativitet, motorikk og håndlag fra det enkle til det 
mer avanserte er viktige dimensjoner i faget og forutsetter tid 
til utprøving og fordypning. Dette gir den enkelte mulighet til å 
oppleve gleden ved å skape og mestre» (Utdanningsdirektoratet, 
2006). Ifølge opplæringsloven er skolene pliktet til å ha 
nødvendig utstyr til å gjennomføre dette: «§ 9-3. Utstyr. Skolene 
skal ha tilgang til nødvendig utstyr, inventar og læremiddel» 
(Opplæringslova, 1998). Opplæringsloven regulerer opplæringen 
i grunnskolen og gir føringer og retningslinjer som skolen og 
skolelederne skal følge. Sammen med det formelle styrings-
dokumentet K06, gir opplæringsloven de formelle rammene 
for hva opplæringen skal inneholde og hvordan den skal foregå. 
Disse føringene setter ikke bare krav til at skoler har egne verk-
steder, noe som er avgjørende for å kunne oppnå kompetanse-
målene i K06, men også at det blir tilrettelagt med ramme-
faktorer som godt utstyr, materialer, verktøy, faglærere med 
formell kompetanse og små nok elevgrupper. 

Eier av skolen, kommunen, har ifølge opplæringsloven (1998) 
§ 13-10 «Ansvarsomfang» ansvaret for at skolen har en helse-
messig forsvarlig standard og drift. Men hva vil dette si? Mens 
det i tidligere læreplaner var tydelige føringer for verksteders 
utforming og utvalg av verktøy, finner vi ingen slike føringer 
i K06 (Utdanningsdirektoratet, 2006). Verksteder i skolen er 
derimot underlagt det samme regelverket som arbeidslivet når 
det kommer til sikkerhet: «Forskrift om utførelse av arbeid», 
«Arbeidsplassforskriften», «Byggteknisk forskrift», «Brann- og 
eksplosjonsvernlova» og «Forskrift om organisering, ledelse og 
medvirkning». De fleste av disse forskriftene er generelle i sine 
utforminger og ikke nødvendigvis direkte knyttet opp til verken 
skole eller faget kunst og håndverk. «Forskrift om miljørettet 
helsevern i barnehager og skoler» er rettet direkte opp mot skole 
og gjelder opp mot mer generelle miljøfaktorer som f.eks. 
belysning, luft, utforming og innredning. Disse ulike forskriftene 
gir føringer for ulike aspekter i verkstedene og i tillegg er formul-
eringene i paragrafene åpne og gir rom for skjønn. Ved henvend-
elser til ulike instanser som Arbeidstilsynet og Utdannings-
direktoratets rådgivingstjeneste for barnehage- og skoleanlegg, 
virker det å være en usikkerhet knyttet til å tolke forskriftene opp 
mot verksteder i grunnskolen.

En problemstilling mange faglærere stiller seg er hvor gamle 
elevene skal være for å få bruke de ulike elektriske maskinene 
og verktøyene. Vi må gå til «Forskrift om organisering, ledelse 

og medvirkning, Kapittel 12. Arbeid av barn og ungdom» (2013) 
fra Arbeids- og sosialdepartementet, for å se etter føringer rundt 
dette. Disse føringene er ikke direkte skrevet opp mot grunn-
skolen, og er dermed vanskelige å tolke. Om vi ser på forskriften 
kan det se ut til at det overlates til hver enkelt lærer å sikkerhets-
vurdere bruken av maskiner i aldersgruppen 15-18 år (§12-7, 
§12-1). Barn som har fylt 13 år kan utføre lett arbeid, dvs. 
«arbeid som på grunn av arbeidsoppgavenes art og de særskilte 
forhold de skal utføres under, ikke påvirker barns sikkerhet, helse 
eller utvikling på en uheldig måte»(§ 12-2). Om noen av de 
elektriske maskinene/verktøyene går inn under lett arbeid vil 
være opp til den enkelte lærer å tolke. Det som er rimelig å tolke 
ut fra forskriften, er at elever under 13 år ikke skal bruke 
maskinelt verktøy på verksteder. Nødvendig opplæring og bruk 
av verneutstyr er selvsagte krav for at elevene skal få bruke 
elektrisk verktøy og maskiner, uansett alder (Forskrift om 
organisering, ledelse og medvirkning, 2013). 

Forskriften presiserer videre at det er arbeidsgiver, i vårt tilfelle 
skoleleder og skoleeier, sitt ansvar å sørge for at «(…) ungdom 
som settes til slikt arbeid, er underlagt tilsyn i nødvendig ut-
strekning av en erfaren og kompetent person» (§ 12-7. Forskrift 
om organisering, ledelse og medvirkning, 2013). Dette setter krav 
til faglærer med formell kompetanse, men også at elevgruppene 
ikke er større enn at faglærer har mulighet til å gi tilsyn til den 
enkelte elev. Også i opplæringslovens §9a - 2, (1998) står det at 
skolen skal tilrettelegges og drives slik at det blir tatt hensyn til 
elevens sikkerhet. Er det sikkerhetsmessig forsvarlig å ha ansvar 
for 25 elever i et treverksted? I dag er det ikke fastsatt et konkret 
maksantall elever per lærer i grunnskolens undervisning, annet 
enn at elevtallet skal være pedagogisk og sikkerhetsmessig 
forsvarlig (§8-2 Opplæringslova, 1998). 

Det er ingen lett sak å holde tunga rett i munnen mens man 
forsøker å manøvrere seg fram til hvilke føringer og retningslinjer 
disse lovene og forskriftene setter for verksteder og sikkerhet. 
Men de kan likevel hjelpe oss i argumentasjonen for at vi i kunst 
og håndverk skal ha faglærere med formell kompetanse, 
fungerende verksteder og små elevgrupper. Sikkerheten til elev-
ene skal komme først. Dersom rammefaktorene ikke legges
til rette for dette er resultatet at vi ikke kan gi elevene den 
undervisningen de har krav på. Skoleeier vil dermed bryte både 
opplæringsloven og gjøre at skolen ikke er i stand til å oppfylle 
kompetansemålene i K06 – og det er ikke noe de bør ta lett på. 
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