
Skema over unges arbejde 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• [1] Bortset fra denne pause skal den daglige arbejdstid ligge samlet, hvis den er 7 timer (13-14 årige) og 8 

timer (15 og opefter) eller derover. 

• [2] Fra kl. 04.00: - jagt og fangst/ værksteder ifm. konditorier, brød- og kagebagerier/ staldarbejde inden 

for landbrug. 

- Indtil kl. 22.00: kontorer/butikker/servicestationer og lign. 

- Indtil kl. 24.00: teatre/biografer/cirkus/koncertsteder og lign. underholdning, må unge assistere 

ved forestillingers afholdelse. 

- Indtil kl. 24.00: restauranter/hoteller/grillbarer og lign. 

• [3] Hvis muligt skal det ene døgn lægges op af en søndag, og ellers i forbindelse med en daglig 

hvileperiode, normalt omfatte søndagen. 

 

  Unge mellem 13 og 14 år Unge mellem 15 og 17 år og stadig 

er undervisningspligtige 
Unge mellem 15 og 17 år og ikke er 

undervisningspligtige 
Skoledag 
  

2 timer om dagen 2 timer om dagen 8 timer om dagen  

Skolefridag 
  

7 timer om dagen  

(samlet arbejdstid) 8 timer om dagen
1

   

(samlet arbejdstid ) 
8 timer om dagen  

(samlet arbejdstid ) 

Skoleuge 
  

12 timer om ugen 12 timer om ugen 40 timer om ugen 

Skolefri uge 
  

35 timer om ugen 40 timer om ugen 40 timer om ugen 

Pause
1 

  
Min. 30 min., hvis arbejdsdagen er 

over 4,5 timer. 
Min. 30 min., hvis arbejdsdagen er 

over 4,5 timer. 
Min. 30 min., hvis arbejdsdagen er 

over 4,5 timer 
Hvileperiode 
  

Min. 14 timer i døgnet Min. 14 timer i døgnet Min. 12 timer 

Aften- og 

natarbejde 
  

Må ikke arbejde i perioden kl. 20.00 

til 06.00 
Må ikke arbejde i perioden kl. 20.00 til 

06.00 
Må ikke arbejde i perioden kl. 20.00 

til 06.00, med undtagelse af
2 

Fridøgn 
  

2 sammenhængende døgn om 

ugen
3 

2 sammenhængende døgn om ugen 2 sammenhængende døgn om ugen
3

  

Ferie  
  

Så vidt muligt en hel arbejdsfri 

periode i løbet af 

skolesommerferien 

Så vidt muligt en hel arbejdsfri periode 

i løbet af skolesommerferien 
Ikke umiddelbart omtalt i bkg. 

 


