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Aldersgrænser for frivillige på Roskilde Festival
Frivillige på Roskilde Festival skal, som udgangspunkt være 18 år eller derover. Det gælder såvel
for frivillige i Foreningen Roskilde Festival, Fonden Roskilde Festival, og alle andre grupper under
Roskilde Festival-Gruppen, som alle serviceforeninger, handelsforeninger, andre handlende mfl.
Uanset om en frivillig er over eller under 18 år er det afgørende, at arbejdsmiljølovgivningen mv.
overholdes. For så vidt angår unge under 18 år er der dog en række skærpede regler.
For at sikre, at bl.a. arbejdsmiljøreglerne overholdes gælder følgende minimumsregler for frivillige
under 18 år på Roskilde Festival. Reglerne bygger på de væsentligste af Arbejdsmiljølovgivningen.
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Frivillige skal være fyldt 15 år, den dag man starter på sin opgave.
Frivillige under 18 år må maksimalt være på vagt 8 timer om dagen, og der skal være
mindst 12 timer mellem deres vagter.
Frivillige under 18 år følger de sædvanlige arbejdstider, dvs. kort indsats (24 timer) og standardindsats (32 timer). De kan dog lægge en større indsats, men maksimalt 40 timer på en
uge.
Frivillige under 18 år må ikke have vagt fra kl. 20.00 til kl. 06.00.
Frivillige under 18 år skal i særlig grad instrueres og oplæres i at udføre arbejdet korrekt –
herunder i korrekt løfteteknik.
Løft må maksimalt være 12 kg.
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.
(https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/u/sam-unges-arbejde-239/bilag-1)
Frivillige under 18 år må ikke indgå i nogen form for vagtfunktion
Som udgangspunkt må frivillige under 18 år ikke have direkte publikumskontakt.
Unge må ikke udskænke eller arbejde i boder, hvor der udskænkes alkohol.
Unge må ikke deltage i egentlige pengetransporter eller transport af armbånd, og heller
ikke direkte pengehåndtering og håndtering af armbånd.
For at sikre, at arbejdsmiljøreglerne overholdes for frivillige under 18 år, må disse som udgangspunkt ikke beskæftiges på lange arbejdshold, da opgaverne her ofte er af en mere
fysisk karakter.

Øvrige regler for frivillige på Roskilde Festival skal overholdes.
Såfremt ovenstående, samt arbejdsmiljølovgivningens øvrige regler overholdes, kan der anvendes
frivillige under 18 år på følgende vilkår:
Foreningen Roskilde Festival – Egne frivillige
Udgangspunktet er, at de frivillige skal være over 18 år. Der kan kun anvendes unge under 18 år til
lettere opgaver, som fx runneropgaver, oprydning m.m. Indsatsen er som festivalfrivillig på 24 og
32 timer.

Handlende
Maksimalt 10 % af de frivillige hos de handlende må være unge i alderen 15, 16 og 17 år. Der kan
dispenseres i konkrete tilfælde, fx hvis boden mangler frivillige eller der er særlige opgaver, som
det giver mening unge under 18 år udfører. Disse frivillige må ikke udføre arbejdsopgaver som giver ansvarlighed for penge og/eller større værdier. Endvidere må disse frivillige ikke placeres som
nattevagter i boden. Det skal indskærpes, at ingen 14-årige eller yngre må indgå i staben. Dispensation gives af divisionsledelsen der orienterer divisionschefen.
Serviceforeninger
Der må ikke benyttes frivillige under 18 år uden forudgående skriftlig aftale med Roskilde Festival.
Det betyder, at der kan dispenseres, hvis opgaven ikke indebærer direkte publikumskontakt og i
øvrigt tillader det. Der kan anvendes frivillige under 18 år til oprydning og efteroprydning. Dispensation gives af divisionsledelsen, der orienterer divisionschefen.
Børn af frivillige
Ansvarlige og Ansvarlige 365 kan gratis medtage børn hvis børnene er under 18 år. Hvis der er en
passende opgave opfordrer vi dog til, at unge er frivillige. Ønsker de at være frivillige er indsatsen
for festivalfrivillige på 24 og 32 timer. Kontakt evt. Team Rekruttering via volunteer@roskilde-festival.dk, som kan være behjælpelige med at finde en opgave.
Alle frivillige kan gratis medtage egne børn, hvis børnene er under 10 år. Børn mellem 10 og 14 år
kan købe et børnecheck-in-kort, se pris i årets Værd At Vide. Børn af frivillige der er fyldt 15 år har
mulighed for at blive frivillig eller købe billet til fuld pris. Indsatsen er den samme som festivalfrivillig
på 24 og 32 timer.

