
	   Box	  1135	   Tel:	  0431	  777	  50	  
	   269	  22	  Båstad	  

	   	   Upprättad	  2014-‐08-‐20	  10:00	  

Ordningsregler i kemi 
Kemisalen är inget vanligt klassrum, det är en arbetsplats där vi arbetar med frätande, giftiga, brandfarliga 
och explosiva ämnen. Detta är anledningen till att man inte får äta, dricka eller sminka sig under laborationer 
eller demonstrationer. Självklart är det i skolan lärarens uppgift att utföra riskbedömning och förmedla 
resultatet till laboranterna, eleverna. Konsekvensen blir att laboranten, för att få lov att utföra försök, måste 
vara närvarande vid genomgången som sker under de första minuterna av lektionen. Därför gäller att sen 
ankomst, oavsett orsaken, leder till att eleven går miste om laborationen.  
 
För att minska riskerna för dig och dina kamrater gäller följande regler: 

Skyddsregler 
Kom i tid. Missar du instruktionerna som ges före en laboration kan du inte laborera. 
Gör ej några försök utan tillstånd. Följ alltid anvisningarna. Anteckna vad du gör. 
Använd skyddsutrustning (glasögon, handskar, förkläden, armskydd) för att skydda dig själv och dina kläder. 
Är du osäker på om du behöver skyddsutrustning så fråga din lärare. 
Håll reda på var ögonduschflaskor, nöddusch, brandsläckare och brandfilt finns. 
Om du får frätande vätska på dig skall du genast skölja med vatten. 
Smaka aldrig på en kemikalie om inte läraren uttryckligen sagt att du skall smaka. De kemikalier som 
används kan vara giftiga eller frätande. 
Lukta alltid försiktigt när du skall lukta på en kemikalie. 
Ta inte med mat, godis, dryck etc. in i kemisalen, det är inte tillåtet att äta där under laborationer och 
demonstrationer. Det är inte heller tillåtet att applicera smink, cerat eller liknande. 
Använd helst inte kontaktlinser. Kontaktlinser måste tas ut när man behöver skölja ögonen om kemikalier 
har kommit in i ögat. 
Håll alltid god ordning på arbetsplatsen och arbeta i lugn och ro. Diska och städa efter dig. 

Regler om kemikalier 
Läs noga på etiketten och kontrollera att du tar rätt kemikalie. 
Använd alltid sked eller spatel då du tar en kemikalie.  
Ta inte mer av en kemikalie än vad som står i laborationsbeskrivningen. 
Lägg aldrig tillbaka kemikalier i förrådsburkar. 
Utspillda kemikalier torkas genast upp. 
Kontrollera med din lärare var använda kemikalier och lösningar skall kastas. 
Gå inte ut i kemikalieförrådet/preparationsrummet om inte läraren uttryckligen ber dig. 
Ställ tillbaka burkar och flaskor på rätt plats. 

Eld och uppvärmning 
Lek aldrig med elden. Ta undan brännbart material innan du tänder en låga. Luta dig aldrig över en brännare. 
I solljus kan lågan vara osynlig. Akta håret, sätt upp håret om det är långt. 
Värm aldrig föremål med tjocka väggar, de spricker. 
Värm aldrig ovanför vätskeytan, kärlet kan spricka. 
När du värmer ett provrör så rikta det aldrig mot dig själv eller något annan. Titta inte ner i röret, inte ens 
med skyddsglasögon på. Håll alltid provröret i rörelse när du värmer det. 
Se upp med varmt glas, det svalnar långsamt. 
 
Jag har tagit del av ovanstående regler och är införstådd med att det är dessa regler som gäller vid 
kemiundervisning på Akademi Båstad Gymnasium. 
 Datum: ......................................  
 
 
 .................................................................................   ...............................................................................  
Elevens namn Målsmans namn 
Upprättas i två exemplar, ett lämnas till skolan, ett behålls av eleven. 


