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TIL FORESATTE FOR ELEVER PÅ 9. TRINN 

TIL BEDRIFTEN 
 
 

   Mars 2017 

    

 BEDRIFTSPROSJEKT / ARBEIDSUKE 

Uke 20/21: 18.- 24. mai 2017 

 
 

 

I samarbeid med FAU (Foreldrenes Arbeidsutvalg) gjennomfører skolen et 

bedriftsprosjekt/arbeidsuke for elever på 9. trinn. Formålet er at elevene skal få kjennskap til 

næringslivet gjennom aktivt arbeid i en bedrift, noe som kan gi holdepunkter for utdannings- og 

yrkesvalg senere. 

 

Arbeidsplasser til elevene  

Vi håper at foresatte kan bidra med å skaffe en eller flere arbeidsplasser hos egen arbeidsgiver 

eller gjennom venner/familie. Det er ønskelig at elevene ikke skal være på arbeidsplassen til 

sine egne foresatte, men der arbeidsgivere kun tar i mot barn av egne ansatte vil vi selvfølgelig 

godta det. Elevene kan gjerne skaffe arbeidsplass selv. En forutsetning for at prosjektet kan 

gjennomføres, er at alle elever får arbeidsplasser. 

 

Alle typer arbeid vil være nyttig erfaring for elevene. Tidligere prosjekt har vist at elever som 

har arbeidet i produksjon, verksted, laboratorier, reklame, spedisjon, lager, kontor, medier o.l., 

har vært spesielt fornøyde etter bedriftsprosjektet.  

 

Bedriftens rolle 

Vi håper at de aktuelle bedriftene opplever seg som representanter for sin bransje generelt. 

Gjennom å legge til rette for variert arbeid, vil elevene få et positivt inntrykk av 

bedriften/bransjen. Kanskje er bedriftsprosjektet en mulighet for rekruttering til bransjen. 

 

Formelle rammer  

Vi gjør oppmerksom på at arbeidsplassene må kunne godkjennes ut fra Arbeidsmiljølovens 

bestemmelser om hva unge arbeidstakere kan settes til av arbeid.  I praksis vil de fleste aktuelle 

typer arbeid være godkjente. Se vedlegg med utdrag fra Arbeidsmiljøloven og vedlagt 

nettadresse til ”Forskrift om arbeid av barn og ungdom”. 

 

Angående forsikring, så gjelder skolens elevforsikring også for denne type opplegg i skolens 

regi. I tillegg vil eleven være dekket av bedriftens yrkesskadeforsikring i prosjektuken. 

 

Vi understreker at elevene ikke skal motta lønn i perioden og at de bør følge normal 

arbeidsdag ved bedriften, selv om disse kan være forskjøvet i forhold til vanlige skoledager. 
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Elevenes arbeid før, under og etter prosjektet 

I forkant av bedriftsprosjektet vil elevene utarbeide en spørsmålsliste som grunnlag for intervju 

og observasjon i bedriften.  Arbeidsmiljø (fysisk og sosialt), arbeidsdeling, samarbeid, yrker, 

utdanningskrav, reisevei, organisering (arbeidsgiver/ -taker), prosjektarbeid/styring og rutiner 

vil være aktuelle tema. Vi håper elevene kan få hjelp med svarene på arbeidsplassen.  I 

etterarbeidet på skolen vil elevene dele sine erfaringer og funn med hverandre. 

 

Vennligst fyll ut slippen nedenfor og returner til kontaktlærer innen 21. april 2017. 

  

 Eventuelle spørsmål rettes til kontaktlærer eller rådgiver.   

 

 

 

Mina Saunte    Evelyn Angell Veglo    Mette Rollum Eckhoff 

Styreleder i FAU              Rektor    Rådgiver 

      

 

.......................................................................................................................................... 
 

Bedriftsprosjekt 18. - 24. mai 2017    NB!  Kun én elevplass per svarslipp. 

        Kopier hvis flere plasser.  

For bedriften: 

 

Bedriftens navn: ............................................................................................. 

 

Bransje/avdeling: ........................................................................................... 

 

Adresse: .......................................................................................................... 

 

Kontaktperson: ........................................................Tlf.: .............................. 

 

Arbeidets art: ................................................................................................. 

 

.......................................................................................................................... 

 

For elev/foresatte: 

 

Elev:…………………………………………..klasse:…………….mob.nr:……………. 

 

 

Foresattes navn:……………………………………………………mob nr:…………….. 

 

 

Vi godkjenner arbeidsforholdet. 

 

Foresattes underskrift: .............................................................................................. 

 

 

Sted/dato: .………............................ 
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Utdrag fra lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 

(arbeidsmiljøloven) 

 

Utdrag fra Kapittel 11. Arbeid av barn og ungdom  

 

§ 11-1. Forbud mot barnearbeid  

(1) Barn som er under 15 år eller skolepliktige skal ikke utføre arbeid som 
går inn under denne lov unntatt  

a) kulturelt eller lignende arbeid,  

b) lett arbeid og barnet har fylt 13 år,  

c) arbeid som ledd i barnets skolegang eller i praktisk yrkesorientering 
som er godkjent av skolemyndighetene og barnet har fylt 14 år.  

(2) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om hva slags 
arbeid som skal være tillatt etter første ledd. Det kan fastsettes nærmere 
vilkår for slikt arbeid.  

(3) Personer under 18 år må ikke utføre arbeid som kan være til skade for 
deres sikkerhet, helse, utvikling eller skolegang. Departementet kan i 
forskrift bestemme hva slags arbeid som er omfattet av dette forbudet og 
om listeføring av arbeidstakere under 18 år.  
 
 

 

 

Kilde: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62#KAPITTEL_11  
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