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Arbete för minderåriga
I all verksamhet som bedrivs i Sverige gäller svensk lag och förordningar samt av myndigheter utfärdade
föreskrifter. Gäller även verksamhet som bedrivs under paraplyet av en ideell organisation och sålunda även
SFRK.
Tumregel säger att uppgifter utförda inom ett kollektivavtalsområde är att anse som arbete. I begreppet arbete
även ingår icke ersatt arbete.
Däremot får inte ideellt arbete i form av tillfällig hjälp vid t ex tävling förväxlas med arbete.
När arbetet utförs är det viktigt att följa gällande regelverk.
För minderåriga som arbetar gäller arbetsmiljölagen och de föreskrifter som finns framtagna av
arbetsmiljöverket. Reglerna om hur barn o ungdomar får arbeta finns i arbetsmiljöverket. Minderåriga menas att
man inte fyllt 18 år. Viktigt att påpeka är att arbete med djur generellt bedöms som farlig verksamhet.
Bestämmelserna gäller även för arbete vid PRAO, APU och yrkespraktik.
Under 13 år
Den som är under 13 år får inte arbeta. De får hjälpa till vid t ex tävling,
Med olika sysslor, men ej handha större summor pengar. Och bör ha en vuxen som handledare.
13-15 år
Denna grupp får ha ett lättare arbete. Arbete som stalltjänst och liknande
Är tillåten. Stalltjänst kan bedömas som farlig verksamhet särskilt vid tunga lyft eller arbete, och med farliga
eller mindre trygga hästar. Arbete för bedrivas högst 2 timmar per dag under en skoldag, samt högst 7 timmar
per dag skolfri dag. Man får jobba max 12 timmar per vecka, och inte jobba efter kl 18. Föräldrar
(vårdnadshavare) skall ge sitt tillstånd, handledare skall finnas.
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16-17 år
Den som är 16-17 år får ha ett normalt ofarligt arbete utan riskfyllda arbetsuppgifter. Hantering av farliga hästar
är inte tillåtet. 16-17 får arbeta relativt fritt. Nattarbete är dock förbjudet. Jobbet får inte gå ut över studierna.
Handledare skall finnas.
Tillstånd av förälder (vårdnadshavare) krävs

