
 
 

 

Viktig informasjon til deg som skal begynne på teknikk og 
industriell produksjon (TIP): 

 

Om helse-, miljø-, og sikkerhet. 

Deler av opplæringen foregår i skolens verksteder.  Mange av de arbeidsoperasjonene som 
foregår der kan føre til personskade. Vårt mål er at ingen skal skade seg. For å sikre at helse-, 
miljø- og sikkerhetsforhold (HMS) blir ivaretatt plikter alle elever å gjøre seg kjent med og 
følge alle HMS-regler som gjelder. 

HMS – rutiner er utarbeidet for bruk/arbeide med: 

1. Personlig verneutstyr.              5. Roterende maskiner og annet maskinelt utstyr. 
2. Løfteutstyr og håndtering av   6. Varme arbeider. 

hengende utstyr og kjøretøy. 
3. Kjemikalier og stoffer. 7. Rydding og renhold (glatt underlag). 
4. Lading av batterier. 8. Kjøring av motorer og håndtering av avgasser. 

 
Like viktig og forpliktende er branninstruksen. 

Innholdet i de ulike rutiner og retningslinjer vil bli gjennomgått med deg etter skolestart. 
 

Om anskaffelse og lån av utstyr. 

Elever kan ikke delta i den praktiske opplæringen før nødvendig personlig verneutstyr er 
anskaffet.  Som personlig verneutstyr regnes arbeidstøy, vernesko, hørselvern, vernebriller, 
for noen også arbeidshansker og åndedrettsvern.  Av sikkerhetshensyn MÅ elevenes 
arbeidstøy være av sort farge. 

Personlig verneutstyr, samt noe personlig verktøy inngår i det vi kaller obligatorisk 
utstyrspakke.  Utstyret selges direkte til elev av Proffpartner A/S.  For noen program kan 
felles vask av arbeidstøy inngå i den obligatoriske utstyrspakken.  Du må betale utstyret ved 
levering, som er et par dager etter bestilling.  Dersom du har noe av det obligatoriske 
utstyret fra tidligere må dette medbringes på skolen og forevises kontaktlærer.   
Detaljert utstyrsliste, og informasjon om hvor du kan kjøpe utstyret, får du utlevert første 
skoledag. 

Du må ta vare på det obligatoriske utstyret til neste skoleår, da noe av det skal brukes da 
også. 

Da skolegangen skal være gratis vil utgiftene til obligatorisk utstyr normalt ikke overstige det 
som gis i utstyrsstipend.  Derfor utlånes noe personlig utstyr og verktøy til elevene, utstyr 
som de selv tar vare på og har ansvaret for gjennom hele skoleåret.  Det er den enkeltes 
ansvar å holde det innlåst når det ikke er i bruk.  Det er ikke tillatt å ta dette verktøyet med 
ut av verkstedene.  Utlånt utstyr som ikke innleveres ved skoleårets slutt må erstattes av den 
enkelte. 


