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RUSMIDLER OG ALKOHOL

Man får ikke under noen 
omstendigheter nyte alkohol eller 
andre rusmidler på arbeidsplassen.

RENT PÅ ARBEIDSPLASSEN

Man skal holde det rent og ryddig på 
sin arbeidsplass
Det er viktig med personlig hygiene 
for ens egen og andres trivsel
Man er firmaets ansikt utad





MOBILtELEFON I ARBEIDSTIDEN  

Firmaets mobiltelefoner skal kun 
anvendes ved:

- Bestilling av materiell
- Prate med arbeidsgiver
- Arbeidsrelaterte spørsmål med 
kolleger

- Kundekontakter

- Alle andre samtaler skal skje i 
fritiden/pausen

- All oppkobling mot internett på 
mobiltelefonen skal skje på fritiden/
pausen

- Selv om man har egen mobil, så 
skal private samtaler og nettsurfing 
skje på fritid/pause.





ARBEIDStIDER  

Mandag - torsdag 7-15.30, fredag 7-14. 
38.5 timer i uken, 8 timer
om dagen, en pause midt på dagen på 
30 minutter. Avvik kan  forekomme etter 
avtale med prosjektleder.

SERVICEBIL 

Behandle firmaets biler på en god 
måte. Hold dem rene og ryddige både 
på inn- og utsiden. Røyking i bilene er 
ikke tillatt. Sjekk olje og lamper m.m. 
Om alle  gjør dette får dere også tilbake 
en ren bil selv om andre har brukt den. 

Når man arbeider som håndverker og 
har tilgang til firmabil skal den kun 
brukes til oppdrag i firmaets regi, og 
fylles kun med det drivstoffkort som 
tilhører bilen.







TIMELISTER

Timer skal registreres fortløpende i 
Cordel Ute, og senest ved ukeslutt.

Om du er i tvil om hvilken godtgjørelse 
du har krav på , eller har andre spørsmål 
rundt timeregistreringen så spør din 
prosjektleder.





FRAVÆR PGA SYKDOM

Ring til nærmeste leder, dvs 
prosjektleder. 

Sms eller e-post kommer aldri til å 
bli godkjent som fraværsmelding, og 
fraværet blir derfor å anse som 
ugyldig fravær noe som er 
oppsigelsesgrunn.

Egenerklæring skal leveres første 
dag tilbake på jobb

Sykepenger blir ikke utbetalt før 
arbeidstaker har levert 
egenerklæring eller sykmelding for 
fraværet.





FORESPØRSEL OM FERIE

Før den 1. april sender man ønske om 
hovedferien skriftlig til administrasjonen. 
Det er ingen automatikk i at dette 
ferieønsket blir innvilget, og man bør derfor 
alltid vente på bekreftelse før man evt 
bestiller ferie. 

Hovedferien avvikles normalt i perioden juni 
- september.

Feiepenger skal etter loven utbetales i 
forbindelse med avvikling av ferie.

Overføring av feriedager til neste år, kan 
medføre overføring av feriepenger som da 
igjen blir skattepliktige.

Forskudd på feriepenger utbetales IKKE!

Vi følger reglene i Ferieloven:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1988-04-29-21





Kjøp av  materiell og verktøy

All handling på Flügger må planlegges og 
skal begrense seg til første arbeidsdag på 
ordren. Handling i arbeidstiden skal gjøres 
tidlig på morgenen eller mot slutten av 
arbeidstiden. Her er det unntak for de som 
jobber på småjobb og forsikringsjobber. 

Ta med nok varer så du slipper unødvendig 
kjøring. 

Dersom det blir hentet varer på lageret, 
SKAL varene føres opp i Cordel Ute!





ARBEIDSMILJØ

Fremgang i firmaet er avhengig av 
deres innsatser. Det er derfor viktig 
for oss at alle har god fysikk, god 
psykisk helse og et godt arbeidsmiljø.

Vi kommer aldri til å oppnå et helt 
risikofritt arbeidsmiljø, så viktig at alle 
forholder seg til gjeldende lover og 
regler, og bruker verneutsyr.

Sett deg inn i sikkerhetsreglene på 
din arbeidsplass. 

Ta rede på hvem du skal kontakte 
dersom en ulykke inntreffer.






