
Säkerhetsföreskrifter vid laborationer.  
 
1. Inga ytterkläder får finnas i NO-salarna.  
 
2. Använd alltid labb-rock och skyddsplatta för bänken. 
 
3. Bind upp håret om det är långt. 
 
4. Använd skyddsglasögon. Meddela läraren om du har linser då detta utgör ett riskmoment.  

 
5. Uppträd lugnt och utför experimenten försiktigt, följ anvisningarna och gör inga egna experiment utan 
tillåtelse. 

Om en elev kommer försent till lektionen, oavsett orsak, kan läraren förbjuda eleven att laborera, eftersom 
eleven kan ha missat viktiga anvisningar och säkerhetsinformation. 

 
6. Läs noga på etiketten innan du tar något ur en flaska eller burk, sätt tillbaks korken eller locket.  
 
7. Ta inte i kemikalierna, ta dem i ett kärl till din bänk. 
 
8. Smaka aldrig på kemikalier. I kemisalen är det alltid förbjudet att äta, dricka eller använda t ex snus eller cerat 

pga. risken att få kemikalier i munnen.  
 
9. Lukta försiktigt på okända kemikalier. 
 
10. Torka genast upp om du spiller. 
 
11. Häll inte tillbaks kemikalier. 

Fråga läraren vart du ska hälla kemikalier och restprodukter. 
 
12. Tänd inte brännaren förrän du ska använda den. Lämna den aldrig brinnande, släck genast när du värmt 

färdigt. 
 
13. Släck alla lågor i närheten om klassen jobbar med brandfarliga ämnen. 
 
14. Lägg sönderslaget glas i en kartong under dragskåpet. 
 
15. Diska noga de kärl du använt. 
 
16. Ställ tillbaka all materiel på rätt plats. 
 
17. Städa och torka din arbetsplats. 
 
18. Det är förbjudet att utan tillstånd ta kemikalier eller annat materiel från kemisalen. 
 
19. Enligt arbetsmiljölagen är alla elever från och med årskurs 7 jämställda med arbetstagare och skall således 
rätta sig efter de säkerhetsregler som finns. Om en elev vägrar att följa dessa får skolan inte tillåta eleven att 
arbeta på laboratoriet, eftersom eleven då utgör en fara för såväl sin egen som andras säkerhet. 
 
 
 

Vi har tagit del av ovanstående regler och godkänner dem. 
 

 
 
 

_____________________________ __________________________________ 
elev vårdnadshavare 


