Unges arbejde i Grønland
søn- og helligdage. Hvis de unge arbejder sammen med en person over 18
år, må de arbejde indtil kl. 8 om aftenen.
I storcentre er det indtil kl. 8 om aftenen
alle dage, hvis der er overvågning.

Bekendtgørelsen gælder for beskæftigelse af unge under 18
år. Der er nogle få forskelle, der går på
om den unge stadig følger folkeskolens
undervisningspligt eller ej. Mange unge,
der har overstået undervisningspligten,
går enten stadig i skole eller følger anden uddannelse, og den skal arbejdsgiveren tage hensyn til i tilrettelæggelsen af
f.eks. arbejdstiderne.
Arbejdsgiveren skal også ved valg af arbejdsopgaver sørge for at arbejdet kan
udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt
fuldt forsvarligt. Der skal tages hensyn
til de unges manglende erfaring, manglende bevidsthed om risici og at de
endnu ikke er fuldt udviklede. Derfor må
unge ikke udsættes for fysiske belastninger og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, der på kort eller langt sigt er skadelige for deres sundhed eller udvikling.

Arbejdsgiveren skal sørge for, at de unge får en
grundig oplæring og instruktion.
Ved arbejde i åbningstiden i bagerbutikker, kiosker, grillbarer, videobutikker,
netcaféer, servicestationer og lignende
og i isoleret beliggende butikker i områder uden almindelig færdsel må unge
ikke beskæftiges mellem kl. 6 aften og
kl. 6 morgen på hverdage, og mellem
kl. 14 og kl. 6 om morgenen på lørdage,
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Unge, der har overstået folkeskolens
undervisningspligt, må generelt ikke
arbejde mellem kl. 8 om aftenen og kl.
6 om morgenen, men i værksteder, som
hører til konditorier, brød- og kagebagerier, samt ved staldarbejde inden
for landbruget og ved jagt og fangst, må
unge arbejde fra kl. 4.00 om morgenen,
og i kontorer, butikker, servicestationer
og lignende må unge arbejde indtil kl. 10
om aftenen. I restauranter, hoteller, grillbarer og lignende må unge arbejde indtil
midnat. I teatre, biografer, cirkus, koncertsteder og lignende underholdningssteder må unge hjælpe til ved forestillingers afholdelse indtil midnat.
Unge skal have en sammenhængende
hvileperiode på mindst 12 timer i døgnet, og inden for hver periode på 7 døgn
skal de have 2 sammenhængende fridøgn.
Et af disse fridøgn skal normalt omfatte
søndagen.
Ved arbejde, der udføres inden for landbrug, jagt og fangst samt inden for hospitaler eller lignende institutioner, kan de
ugentlige fridøgn udskydes og erstattes
af tilsvarende frihed senere, hvis det er
påkrævet og foreneligt med hensynet til
den unges alder, udvikling og helbredstilstand, samt indvirkning på skolegang
og uddannelse.

Hvis unge arbejder for flere
arbejdsgivere, skal arbejdstiden
lægges sammen.

Hvis den daglige arbejdstid overstiger
4 time, skal de unge have en pause på
mindst 30 minutter. Pausen skal være
passende beliggende og om muligt sammenhængende.

Der er en del begrænsninger for unge, der stadig
følger folkeskolens undervisningspligt eller som er
mellem 13 og 15 år. De skal jo først og fremmest
passe deres lektier og skolegang. Derfor er der et
generelt forbud mod at de arbejder, men der er
nogle lettere jobs, de må tage.
Unge på 13 og 14 år må kun have lettere
arbejde. Se listen over hvad det må være
i bilag 7 til Bekendtgørelse om Unges
Arbejde I Grønland, som du finder på
www.at.gl , hos en arbejdsgiver, i en fagforening eller på biblioteket. Det er kun
under erhvervspraktik, at unge må lave
andet arbejde end hvad der står på listen.
Når en arbejdsgiver ansætter unge på 13
eller 14 år eller som følger folkeskolens undervisningspligt, skal arbejdsgiveren fortælle forældrene
eller værgen det, hvor lang
arbejdstiden er, samt med
de ulykkes- og sygdomsfarer, der måske kan være
forbundet med arbejdet,
og de foranstaltninger,
der er truffet vedrørende
sikkerhed og sundhed.

timer om dagen, og i skolefri uger
maksimalt 40 timer om ugen. Når man
arbejder 8 timer om dagen, skal arbejdstiden være samlet. Den må ikke spredes
over dagen.
De unge, som opfylder undervisningspligten ved at deltage i erhvervsmæssig
uddannelse eller beskæftigelse, og unge,
som er i erhvervspraktik, må arbejde op
til 8 timer om dagen og op til 40 timer
om ugen.
Hvis de unge arbejder som led i en uddannelse, skal den tid, der bruges på
undervisning, medregnes til den daglige
og ugentlige arbejdstid.
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Hvis man er 13 eller 14 år,
må man på skoledage maksimalt arbejde 2 timer om dagen, og

på ikke-skoledage maksimalt 7 timer om
dagen. Den samlede ugentlige arbejdstid må i uger med skoledage ikke være
højere end 12 timer, og i andre uger
maksimalt 35 timer.
Unge, der stadig følger folkeskolens undervisningspligt eller som er mellem 13
og 15 år må ikke arbejde mellem kl. 8
om aftenen og kl. 6 om morgenen, og de
skal have en sammenhængende hvileperiode på mindst 14 timer i døgnet, ligesom de skal have 2 sammenhængende
fridøgn i hver uge. Hvis fridøgnene slet
ikke kan lægges sammen, skal det ene
normalt lægges om søndagen.
Hvis man er 15 år, må man på skoledage
maksimalt arbejde 2 timer om dagen,
men på ikke-skoledage maksimalt 8

Unge, der stadig følger folkeskolens
undervisningspligt, skal så vidt muligt
have en hel arbejdsfri periode i løbet af
skolesommerferien.

Det kan måske virke lidt
overvældende med alle de her ting,

men der er kun tale om at bruge lidt sund
fornuft. Meget af det der står i bekendtgørelsen ved man nok allerede i forvejen
eller har forventet at det var lovfæstet,
men det er først nu med denne bekendtgørelse, at det er sket.
Vil du vide mere? Find det på www.at.gl,
hos en arbejdsgiver, i en fagforening
eller på biblioteket. Det er nemt.
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