UNGDOMSMEDHJÆLPERE PÅ SMUKFEST 2019
Ungdomsmedhjælpere er unge i alderen 15-17 år (begge inkl.)
Man kan som udgangspunkt kun blive ungdomsmedhjælper på Smukfest 2019, hvis man har en
mor eller far (bonus gælder også), som er medhjælper på Smukfest.
Hvis man allerede er blevet ungdomsmedhjælper i løbet af de sidste par år UDEN at have en mor
eller far, som er aktiv medhjælper, så har man dog lov at fortsætte som ungdomsmedhjælper
uden ens mor eller far behøver at være aktiv medhjælper.

HVORFOR FASTHOLDER SMUKFEST ET UNGDOMSFORMAT?
Flere festivaler har fravalgt muligheden for at inddrage unge under 18 år i medhjælperopgaven, da
særlige arbejdsmiljøregler på området besværliggør det. Smukfest holder fast i, at
Ungdomsmedhjælperformatet fortsat har sin berettigelse i Skanderborg Festivalklub.
De primære årsager hertil er:
Vi er som forening forpligtede på at holde fødekæden af gode medhjælpere i gang. Vi tror på, at
unge medhjælpere under 18 år, som smager på Waltherånden og får indblik i foreningens
fællesskab tidligt med større sandsynlighed har lyst til at engagere sig i foreningen som voksne.
Altså er ungdommen foreningens fremtid.
Vi bryster os af at være et fællesskab med plads til stor mangfoldighed, så selvfølgelig skal vi kunne
rumme flere typer af medhjælpere – også unge under 18 år.
Vi har mange voksne medhjælpere, hvor det er afgørende for deres engagement, at de kan
bidrage til foreningen og festivalen sammen med deres børn under 18 år. Altså er det også en
fastholdelse af voksne medhjælpere at have et ungdomsmedhjælperformat.

HVILKE HOLD MÅ HAVE UNGE? OG HVOR MANGE MÅ DE HAVE?
Antallet af ungdomsmedhjælpere på de enkelte hold aftales mellem den enkelte formand og
dennes koordinator præcis som antallet af almindelige medlemmer, antal subformænd og
stedfortrædere. Altså er der ikke en fast fordelingsnøgle centralt fra i foreningen, da opgaverne og
behovene på de enkelte hold er meget forskellige.
For nogen kan den unge indgå i holdets opgaver på lige – eller næsten lige – vilkår som en voksen
medhjælper. I så fald bør antallet af voksne medhjælpere selvfølgelig justeres, hvis holdet tilføres
ungdomsmedhjælpere. På andre hold kan den unge løse udvalgte opgaver, som ellers ikke var
blevet løst, og det giver derfor mening at tilføre den unge resurse som et supplement til den

ordinære normering. Og igen er der hold, hvor det slet ikke giver mening at have
ungdomsmedhjælpere tilknyttet.
Husk dog, at en ungdomsmedhjælper tæller det samme som en voksen medhjælper, når vi
beregner antallet af mennesker på vores plads, og det er derfor vigtigt, at antallet af
ungdomsmedhjælpere ikke ses som et omkostningsfrit supplement for festivalen.

ARBEJDSMILJØREGLER 2019
Der gælder særlige arbejdsmiljøregler for unge under 18 år.
Dette regelsæt for arbejdsmiljø for unge på Smukfest er formuleret på baggrund af
bekendtgørelsen om unges arbejde og i tæt sparring med arbejdstilsynet.
Reglerne er kvalificeret og godkendt af Smukfests egen Arbejdsmiljøorganisation – herunder vores
øverste ledelse (direktionen) samt repræsentanter fra både koordinatorlaget og det frivillige
ledelseslag.
Det er til hver en tid formanden på hold med ungdomsmedhjælpere, som er forpligtet til og
ansvarlig for at håndhæve disse regler.
Det er koordinatorens ansvar at sikre, at formænd for hold med ungdomsmedhjælpere er
tilstrækkeligt informeret om arbejdsmiljøreglerne.
ARBEJDSTIMER
Ungdomsmedhjælpere må:
-

Max arbejde 8 timer i døgnet
Kun arbejde i tidsrummet kl. 06-24

De unges minimumstimetal som ungdomsmedhjælpere på festivalen er ligeledes lavere end en
ordinær voksen medhjælper.
De unge skal minimum arbejde:
Før festivalen:
Under festivalen:
Efter festivalen:

Min 32 timer (må dog arbejde op til 42 timer)
Min 18 timer (må dog arbejde op til 24 timer)
Min 27 timer (må dog arbejde op til 36 timer)

Minimum antal arbejdstimer svarer til 75% af en voksen medhjælpers arbejdstid.
Det anerkendes, at det på nogle hold er afgørende, at den unge kan indgå i en vagtplan med
samme antal timer som en voksen medhjælper. Derfor opererer vi med et
minimum/maximumstimetal.

Dog opfordres den enkelte formand til, at minimumstimetallet bliver rettesnoren, når der lægges
vagtplan for de unge på holdet.
SÆRLIGE REGLER OMKRING UNGES ARBEJDSMILJØ
•

Der kan kun anvendes unge under 18 år til lettere opgaver, som fx runneropgaver,
oprydning m.m.

•

Frivillige under 18 år skal i særlig grad instrueres og oplæres i at udføre arbejdet korrekt.
Dette er formanden på det relevant holds ansvar.

•

Formanden kan uddelegere dette ansvar til en udnævnt ungdomsmedhjælperansvarlig på
holdet

•

Løft må maksimalt være 12 kg, og ungdomsmedhjælperne skal instrueres i korrekt
løfteteknik.
o Når der bæres – dvs. løftes over en distance – må der maksimalt bæres ca. 9 kg i op
til 10 meter, og ca. 6 kg over 10 meter. Brug hjælpemidler, fx trækvogn

•

De unge må ikke arbejde med eller rydde op efter kemikalier med faremærkning.

•

Unge under 18 år må ikke arbejde med farlige eller større maskiner, f.eks.
roterende/skærende værktøj, selvkørende maskiner, lifte, vibrerende håndværktøj,
presser, blande-/røremaskiner mv.

•

Frivillige under 18 år må ikke indgå i nogen form for vagtfunktion, men kan godt være
tilknyttet vagthold med andre funktioner af lettere karakter, som ikke er relateret til
beredskab og sikkerhedsfunktioner.

•

Unge må ikke udskænke alkohol eller løse opgaver bag baren i forbindelse med
udskænkning af alkohol (f.eks. lave drinks, tage imod bestilling, skænke øl eller lign.)

•

Unge må ikke deltage i egentlige pengetransporter eller transport af armbånd.

Uddybende regler for unges brug af maskiner mm findes her:
https://amid.dk/regler/bekendtgoerelser/unges-arbejde-239-sam/bilag-1/
Læs desuden mere om arbejdsmiljøregler for unge her:
https://amid.dk/regler/bekendtgoerelser/unges-arbejde-239-sam/

UNGESUPPORTEN
Har du som formand eller koordinator brug for sparring på arbejdet med ungdomsmedhjælpere
på Smukfest, så kontakt vores Ungesupporten.
Det, de ikke kan svare på med det samme, vender de tilbage på.
Ungesupporten er først og fremmest en supportfunktion for vores ungdomsmedhjælpere.
Ungesupporten tilbyder bl.a.:
• Sparring på og gode råd til, hvordan man som ung får et ungdomsmedhjælperjob
• Information om arbejdsmiljøreglerne
• Obligatoriske opstartsmøder med alle unge, som afholdes 4-5 gange over sommeren
• Sparring under festivalen, hvis noget bøvler
• Efterfest, hvor alle ungdomsmedhjælpere inviteres
Kontakt ungesupporten på smukung@smukmail.dk.

