
Personaleregler 

 

1. Mobiltelefon 

Det er i orden at bruge sin mobiltelefon i dagligdagen. 

Den må ikke besvares under bilkørsel. Hvis det er nødvendigt at tage telefonen, kan det aftales med 

mig, at man holder ind til siden og taler. 

Hvis der skal suges, skal samtale straks afbrydes, og der skal suges straks. 

Undgå at jeg behøver at følge med i samtaler, find et uforstyrret sted. 

Når vi er ude og til møder, skal mobiltelefonen slukkes eller sættes på lydløs. Husk, at jeg ikke kan 

komme i kontakt med jer, hvis I forlader mødet eller mit besøg hos venner for at tale i telefon.  Hvis 

det er vigtigt, så aftal med mig i forvejen, om det er i orden at gå væk og tale, når der kommer en 

samtale.  

 

2. Bilkørsel 

Det er hjælpers ansvar at sætte sig ind i bilens funktioner og f.eks. huske at tænde for lyset 

(baglyset), når det er nødvendigt. Overhold hastighedsgrænser! Hvis der kommer en fartbøde, 

bøde for uforsvarlig kørsel eller andet, skal man selv betale den, medmindre jeg beder dig køre for 

stærkt, hvilket er usandsynligt.  Hvis der kommer en parkeringsbøde, er det mig, der betaler den.  

Husk at holde nødvendig afstand til forankørende biler, især på motorvej. Bremselængen er 

normalt ca. halvdelen af farten, f.eks. svarer 80 km i timen til en bremselængde på mindst 40 

meter, det er længere, end man lige umiddelbart tror. 

Hvis der sker skader på bilen, er det min kaskoforsikring, der skal betale, ligesom det er mig, der 

betaler selvrisikoen.  

 

3. Alkohol 

Det er i orden at tage f.eks. vin/øl til maden, når jeg tilbyder det. Det er også i orden at sige nej tak. 

Der må aldrig indtages mere alkohol, end at man kan overholde grænsen for bilkørsel. Det er 

selvfølgelig individuelt, hvor meget man kan tåle. Misbrug vil være fyringsgrund.  

 

4. Madordning 

Hjemme: 

Hjælperne sørger selv for mad hele dagen. Hvis der er gæster, og der laves mad, kan der spises 

med. Jeg giver besked senest dagen før (med forbehold for, at det kan smutte). Hvis man 

undtagelsesvis må blive eller glemmer sin mad, kan der spises med, men forvent ikke det helt store 

udvalg.  

Der er kaffe/te i løbet af dagen, sodavand kun, når det tilbydes af mig, f.eks. når der er gæster. Øl 

og vin indtages efter aftale og regler om alkohol. 

Der er som regel knækbrød, der kan spises formiddag/eftermiddag/aften og ost. Nogle gange er 

der kage til kaffen. Hvis man ønsker morgenmad og ikke har noget med, er det i orden at tage hvad 

der er i huset, men forvent ikke ret mange valgmuligheder. 

 



 

Ude: 

Det er mig, der sørger for maden, når vi er ude. Det aftales på forhånd, om man selv skal 

medbringe madpakke. Hjælperen tager selv vand med at drikke. Det er kun, hvis det er uforudset at 

vi er længe væk, at jeg køber f.eks. vand.  

 

5. Vand, varme og el 

Sørg for at begrænse forbruget, da det er vigtigt for mig, at er spares på ressourcerne.  

Det kan aftales med mig, at man tager et bad, når man er på vagt. Dette gælder især om 

sommeren, hvis man har udført havearbejde, eller selvfølgelig hvis man skal blive på vagten ud over 

de 24 timer. Sørg for at vandet ikke bare står og løber ud af hanen uden noget formål.  

Varme: Husk at udluftning er ca. 10 minutter et par gange om dagen. Især om vinteren, når der er 

varme på radiatorer er det vigtigt at huske at lukke vinduerne. Husk også at lukke døre. 

El: Husk at slukke ved opladere, der ikke er i brug. Husk at slukke lys, der ikke bruges. 

 


