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Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning     

Undervisning i NO, teknik, slöjd, idrott samt hem- och konsumentkunskap är förknippade med säkerhetsrisker. För att 

minimera riskfaktorerna finns det regler som alla elever måste följa vid undervisning i dessa salar.  

NO, teknik, slöjd, idrott samt hemNO, teknik, slöjd, idrott samt hemNO, teknik, slöjd, idrott samt hemNO, teknik, slöjd, idrott samt hem----    och konsumentkunskapoch konsumentkunskapoch konsumentkunskapoch konsumentkunskap    

• Jag uppträder lugnt och får inte springa eller leka i salen. 

• Jag använder aldrig en maskin, utrustning eller ett verktyg om jag inte fått en instruktion av läraren hur den ska 

användas.  

• Jag använder alltid föreskriven skyddsutrustning när jag arbetar i salen. 

• Jag använder lämplig klädsel. Inga löst hängande ärmar, smycken eller huvor som kan fastna i maskiner eller 

redskap. 

• Om jag har långt hår har jag det uppsatt. 

• Endast en person förutom läraren får vistas inom maskinens säkerhetsområde i slöjdsalen.  

Laborationer i NO Laborationer i NO Laborationer i NO Laborationer i NO     

Före laborationen  

• Jag ser till att inga kläder eller väskor finns på eller vid min bänk.  

• Jag läser instruktionerna för laborationen noggrant och följer dessa. 

• Om jag har långt hår har jag det uppsatt. 

• Jag använder skyddsförkläde och glasögon.  

Under laborationen  

• Jag uppträder lugnt och utför laborationerna försiktigt, inget spring eller lek i klassrummet.  

• Jag utför endast de laborationer min lärare anvisat. Jag gör aldrig egna experiment. 

• Jag läser noga på etiketten innan jag tar något ur en flaska eller burk och sätter på korken eller locket efter mig. 

• Jag hanterar kemikalier efter anvisningar. 

• Jag torkar genast upp om jag spiller. 

• Jag äter inte på lektionen och smakar aldrig på något om inte min lärare har sagt att jag får göra det. 

Efter laborationen 

• Jag plockar bort och diskar noggrant och rengör arbetsbänken.  

• När jag är klar sätter jag mig på min plats och väntar tills alla är klara eller hjälper mina kamrater att bli färdiga.  

• Jag tar aldrig med mig något material eller någon kemikalie från lektionssalen.   

Utrymning av skolans lokalerUtrymning av skolans lokalerUtrymning av skolans lokalerUtrymning av skolans lokaler    

• Vid utrymningslarm ska jag skyndsamt lämna skolans lokaler efter de rutiner som finns upprättade. 

EEEElevskåp och levskåp och levskåp och levskåp och värdesaker värdesaker värdesaker värdesaker     

• Det personliga elevskåpet ska endast användas för skolmaterial, ytterkläder och personliga värdesaker 

• Skåpnyckeln ska hanteras och förvaras säkert 

• Skolledningen har rätt att öppna elevskåpen vid misstanke om brott. Skolan innehar dubbelnycklar till skåpen. 

Skåpen är alltså inte slutna förvaringsutrymmen skyddande från skolledningens insyn.  

• Vid idrottslektioner ska värdesaker så som klockor, smycken och förvaras i det personliga elevskåpet  

• Vid idrottslektioner ska nycklar förvaras i särskilt skåp i idrottshallen, vid idrott utomhus ska elevens personliga 

nycklar lämnas till idrottsläraren  

Jag har varit med på en genomgång av dessa säkerhetsregler och rutiner. 

Jag förstår innebörden av dessa och kommer att följa dem. 

Datum:  .................................................................  Klass:  ................................................................................................  

Elev:  .....................................................................  Vårdnadshavare:  .............................................................................  


