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1. FORMÅL OG VIRKSOMHEDENS HOLDNING TIL SUNDHED 

Formålet med denne politik er at bidrage til at fremme sundheden på arbejdspladsen og 
sikre et forsvarligt arbejdsmiljø. 

2. HVOR GÆLDER SUNDHEDSPOLITIKKEN? 

Denne politik gælder samtlige medarbejdere ansat i dj&co og dj-mg. 

Alle sundhedstilbud er frivillige. 

3. FROKOSTORDNING 

Alle medarbejdere tilbydes en frokostordning fra mandag til torsdag.  

Pris 
Pris pr måned 430 kr. pr. 01.06.2021. 
 
Der betales hver måned hele året undtagen i juli, der er betalingsfri. 

Der er taget højde for Margarethas ferie i beløbet. 

Du betaler det fulde beløb hver måned - også under sygdom, ferie, fridage og 
afspadsering. 

Tilmelding 
Du kan tilmelde dig frokostordningen her: 
 
dj&co 

• Hillerød - bogholderi@dj-co.dk  
• Sorø - Henrik Steenfeldt Andersen samt på bogholderi@dj-co.dk  

 
dj-mg 

• Hillerød - bogholderi@dj-mg.dk 
• Sorø - Henrik Steenfeldt Andersen samt på bogholderi@dj-mg.dk 

 
Frameld 
Du kan framelde dig frokostordningen ved månedens udgang. 
Hvis du melder dig ud, kan du komme med igen efter 3 mdr., medmindre andet aftales. 
 

• Hillerød 
Hvis du er med i frokostordningen i Hillerød, kan du spise med i Sorø, når du er 
der. 

 

mailto:bogholderi@dj-co.dk
https://dj-co.orbit.online/profile/565
mailto:bogholderi@dj-co.dk
https://dj-co.orbit.online/profile/565
mailto:bogholderi@dj-mg.dk
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Gæster til frokost 
Hvis du har gæster, som skal spise med til frokost, skal Margaretha have besked 
minimum 2 dage før. 

 
Hvis tidsfristen ikke kan overholdes, skal du sige det til Vivian i receptionen, så vil 
hun sørge for, at der bliver hentet smørrebrød. 

 
• Sorø 

Hvis du er med i frokostordningen i Sorø, spiser du med i Hillerød, når du er der.  

Husk at give Margaretha besked 2 dage før, du kommer. 

4. SUNDHEDSFORSIKRING 

Alle medarbejdere har mulighed for at få en Sundhedsforsikring i TRYG, hvis du ønsker 
info herom, så kontakt bogholderiet. 

Tilmelding 
Du kan blive tilmeldt sundhedsforsikringen uden at afgive helbredsoplysninger, hvis du 
bliver tilmeldt inden for 3 mdrs. ansættelse. 
 
Ved senere tilmelding kan TRYG bede dig om at afgive helbredsoplysninger. 
 
Dækning 
Den dækker dig som medarbejder.  
 
Vi har udvidet hjælp. 
 
Faktaarket der beskriver alle dækningerne findes på WIKI.  
 
Alle tilmeldte modtager et brev fra Tryg med vilkår/forsikringsbetingelser m.v. som 
detaljeret beskriver dækning og betingelserne.  
 
Beskatning 
Du bliver beskattet pr. måned, når du er tilmeldt sundhedsforsikringen. 
Da sundhedsforsikringen er skattepligtig, bliver udgiften til sundhedsforsikringen lagt til 
din løn og herefter trukket fra din løn hver måned. 
Beskatningen ændres hvert år, og info omkring ændringen, bliver sendt ud på mail af 
bogholderiet. 
 
Du kan læse mere om sundhedsforsikringen på WIKI. 
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5. SUNDHEDSFORSIKRING TIL FAMILIEN 

Tryg tilbyder sundhedsforsikring til ægtefælle/samlever og/eller børn. 
 
Al administration af sundhedsforsikring for ægtefælle/samlever og børn foregår direkte 
mellem dig og Tryg. 
 
Det kan du læse mere om på WIKI. 

 
• Ægtefælle/samlever skal være under 65 år, når forsikringen købes i Tryg 
• Børn under 24 år kan tilknyttes. 

 

6. ERGOTERAPEUT/FYSIOTERAPEUT 

Med passende intervaller får vi besøg af en ergoterapeut/fysioterapeut, som gennemgår 
den enkelte medarbejders arbejdsplads og kommer med råd og vejledning  

7. RYGNING 

Det er ikke tilladt at ryge indendørs i hele koncernen. 
 
Rygning er tilladt følgende steder: 
 

• Kirsebæralle 11, Hillerød ved cykelskuret 

• Falkevej 12, Hillerød – udendørs 

• Falkevej, lager, Hillerød – udendørs 

• Energivej, Sorø – udendørs ved reception eller rygergård 

• Odense – udendørs  

 
Konsekvens ved rygning indendørs: 

1.  advarsel - mundtlig 

2.  advarsel - skriftligt 

3.  advarsel - opsigelse 
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