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Medarbejder 
 H Å N D B O G 

Vi skaber sammen en unik ramme for socialt samvær & gode oplevelser 
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Indledning 

Denne medarbejderhåndbog (MH) er tænkt som en hjælp for alle vore frivillige med-
arbejdere. MH kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om 
Jazz&Folk Teltets mission, vision, værdigrundlag, vagter, arbejdsmoral, arbejdstøj, 
personalegoder og generelle retningslinjer som frivillig medarbejder.  

Håndbogen bliver gennemgået hvert år af ledelsen, hvor der kan ske ændringer. 
MH vil hele tiden være tilgængelig på www.jazzfolk.dk 
 
Har man spørgsmål er man altid velkommen til at ringe til os. 
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Mission:  

Jazz&Folk teltet er sat i verden for: at ”Skabe en unik ramme for socialt samvær og 
gode oplevelser” og hvor man som frivillig medarbejder glæder sig til at bidrage med 
en positiv ånd og et smil hver dag.  

Vision: 
Jazz&Folk teltet, er en underafdeling af Spejdermusset Århus, og vi stræber os hver 
dag på, at skabe det bedst mulige overskud til gavn for Spejdermusset. 
 

Værdigrundlag: 
Jazz&Folk teltet´s værdigrundlag er baseret på, at vi konsekvent sætter vores gæster 
i centrum, og at vi altid agerer inden for rammerne af vore 4 gæsteværdier: 
”Engagement, Hjælpsomhed, Handlekraft og Troværdighed” 
 

Velkomst: 
Hjertelig velkommen som frivillig medarbejder i Jazz&Folk teltet, vi er glade for og 
stolte af, at du har fundet tid i din kalender til at hjælpe til i teltet, og samtidig være 
en del af et unikt socialt samvær til gavn for alle dine kollegaer. 

Du skal være med til at løse den opgave du er tildelt, og for at du kan gøre dit bedste, 
skal din egen hverdag i teltet fungerer godt, det skal være sjovt at være på arbejde i 
teltet hver dag, hvor vi alle hjælper hinanden med et smil og en god vittighed. 

Undersøgelser viser, at det er medarbejderne og den service de yder, der har størst 
indflydelse på, om gæsterne føler sig godt tilpas, så de kommer igen igen, og det er 
helt afgørende for Jazz&Folk teltet´s succes, så det er vigtigt, at den service som du 
og dine kollegaer leverer hver dag, er i top – hver gang. 

Jazz&Folk teltet har masser af muligheder og goder at tilbyde dig. Men vi har også nogle 
få regler, som du naturligvis skal overholde til gavn for helheden og dine kollegaer. 

Vi håber, at du bliver glad for at være en del af vores team, og har du spørgsmål, kan 
du altid gå til en fra ledelsen. 

 

Med venlig hilsen 
 
Jazz&Folk Teltet: Steffen Kjær – Uffe Kjær – Jean Larsen 
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Opstartsmøde for medarbejderne: 
Vi inviterer til et opstartsmøde, hvor vi sammen mødes og hører om årets program, og 
vi gennemgår vagterne, og justerer der hvor det er nødvendigt, vi er vært ved mødet 
med lidt godt til halsen og lidt til tørsten.  

Torsdagen inden vi starter i Jazz&Folk teltet mødes vi igen i teltet og får udleveret 
årets T-shirt, som man altid har på, når man er på vagt, begge møder indkaldes der til 
via mail-listen. 

Arbejdstøj: 
Jazz&Folk teltet udleverer 2 stk. T-shirt med påtrykt logo, som man altid skal have på 
når man er på arbejde eller har vagt i teltet, er man ikke på arbejde eller på vagt 
henstiller vi til, at du altid har ”civilt tøj på”, så gæsterne ikke henvender sig til en 
medarbejder, som ikke er på arbejde eller har vagt. 

Arbejdstid: 
Arbejdstiden er i overensstemmelse med den vagtplan som er udsendt til alle medar-
bejdere, og som man også kan finde på www.Jazzfolk.dk, hvis man ikke er på vagt må 
man naturligvis gerne være i teltet, ”men som gæst og i civil tøj”. 

Vagter: 
Når man skal på vagt: Møder man op frisk, glad og med et godt humør: Vagterne er 
tildelt hver enkelt via ”Vagtplanen” 
Teltet har 3 Bar-zoner: Bar 1 = v/toilet / Bar 2 = v/depot / Bar 3 = Store mad bar. 
Har man en ”Bar Vagt”, er det meget vigtigt, at man møder op ½ time før man 
starter vagten, så man har mulighed for at fylde køleskab med varer, hente fustager, 
og hente andre varer, man skal bruge fra depot, inden ens vagt starter. 

Oprydning: 
Det er vigtigt, at man løbende går en runde i teltet samt toilet og sikrer at der altid 
er ryddeligt på bordene, fjerner tomme krus, mad bakker og 1l ølkander og sørger for 
at tømme skraldespandene løbende, så vores gæster oplever teltet som et rart sted at 
være i. Alle som er på vagt skal holde øje med oprydningen, når der er tid til det, og 
at det ikke går ud over ens vagt. 
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Sygdom: 
Bliver man syg, og ikke er i stand til at møde op til den vagt som man er tildelt, er det 
meget vigtigt, at man hurtigst muligt ringer til Uffe – mob 25 47 09 45, som så sørger 
for at finde en anden, når men er rask og klar igen ringes der igen til Uffe. 

Pauser: 
Man sørger selv for at holde de pauser man har behov for, man er normalt 2 eller flere 
i Bar vagterne, så man kan altid aftale med ens kollega, at nu har jeg lige brug for en 
pause, hvor du kan slappe af og nyde lidt mad og drikke. 

Mad på vagt: 
Når man er på vagt og har pause, har man altid mulighed for at nyde lidt mad og 
drikke i den store bar, og det er naturligvis gratis, når man er på vagt. 
Når man er i teltet i ”Civil-tøj”, har man sit ”Medarbejderkort” hvor man kan købe i 
baren for kr. 25,- pr. køb. 

Alkohol på vagt: 
Når man er på vagt, er det naturligvis vigtig, at man altid optræder professionelt og 
sobert, det indebærer, at man selvfølgelig gerne må nyde alkohol under ens vagt, 
men altid under eget ansvar, så gæsterne ikke oplever en beruset medarbejder, det 
vil vi ikke tolererer. 
Når man ikke er på vagt, og man er i civil i teltet, er det vigtigt, at man som medar-
bejder ikke hænger ved baren, og optager gæsternes mulighed for at komme til at 
købe i baren. 

Parkering: 
Der er ingen parkeringsmuligheder, men buslinje 18 har holdeplads lige udenfor 
teltet. 

Fast nattevagt: 
Vi har en fast nattevagt, som er til stede hele natten, så vi sikrer, at der ikke kommer 
ubudne gæster ind i teltet, denne nattevagt får tildelt forskellige arbejdsopgaver af 
ledelsen, såsom oprydning, rengøring af WC, o.l. ifølge udleveret arbejdsliste. 

Afslutnings-fest: 
Når festugen er slut, og vi har afsluttet årsregnskabet, inviterer vi til en lille fest, 
hvor vi spiser sammen, hygger, spiller, underholder, og gennemgår regnskabet, og 
roser og krammer hinanden for årets indsats, vi indkalder via mail-listen. 


