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Notat om tøjregulativ i ANIS, Aarhus Universitet 

 

Optjening 

Værdien af 1 point svarer til 333 kr. 
I de første to ansættelsesår optjener den ansatte 1,875 point pr. måned. Herefter optjener den ansatte 1,4 
point pr. måned. Opgørelse af point finder sted to gange årligt, nemlig i april og oktober. 
 
Nyansatte får udleveret relevant arbejdstøj ved ansættelsen. Det udleverede arbejdstøj tilhører 
universitetet, indtil den nyansatte selv har optjent point til indkøb af tøj. Nyansatte kan forlods disponere 
over 8 point, som i så fald vil blive modregnet i den førstkommende opgørelse af point i april/oktober. 
 
Der kan overføres op til 5 point til den førstkommende optjeningsperiode. 

Anvendelse af point 

Den ansatte skal anvende de optjente point til indkøb af arbejdstøj, som er nærmere præciseret i 
vedhæftede liste gennem den aftale, der er indgået af instituttet eller universitetet (for 2017 – Sanistål). 
Mærke og model for de angivne kategorier af arbejdstøj er pt. Kansas, men kan efter dialog med 
medarbejderne ændres til andre mærker. Alt arbejdstøj vil ved bestilling blive forsynet med navn og logo, 
så det er synligt, at det er ansatte i faciliteterne, der udfører opgaverne i faciliteterne. Bestilling gøres på 
relevante bestillingslister, hvor der også vil være en opgørelse af optjente og forbrugte point. 
 
Fratræder en ansat før 1. juni, bliver optjente point udbetalt til 1. juni, med mindre den pågældende 
genansættes på universitetet inden 1. juni. Ved udbetaling af point ved fratrædelse svarer 1 point til 42 kr. 
Ved fratrædelse er medarbejderen velkommen til at medtage det arbejdstøj, som er købt på 
pointsystemet. 
 
En ansat i opsagt stilling skal have udleveret tøj efter denne aftale og for point optjent frem til 
fratrædelsestidspunktet, uanset opgørelsestidspunkterne april og oktober. 
 

Brug af arbejdstøj 

 
Arbejdstøjet er til den ansattes eget personlige brug. 
 
På grund af hygiejne (herunder zoonoser) og smitterisiko bør arbejdstøjet enten vaskes på Foulum eller 
transporteres væk fra Foulum i en plastpose og vaskes andet sted. Har den ansatte været i kontakt med 
grise er dette dog et krav. Har arbejdstøjet været anvendt udenfor AU-Foulum (altså ikke på Foulum), så 
skal arbejdstøjet vaskes inden det kan tages i brug på arbejdsopgaver på AU-Foulum. Der henvises til 
retningslinjer beskrevet på intranettet for ANIS (Sikkerhedsmappen og Hygiejneregler / smittebeskyttelse). 
AU har både fokus på de ansattes helbred samt fokus på risiko for smittespredning til og fra besætningerne 
(mellem dyr) på Foulum og andre besætninger. 
 
Det er medarbejderens ansvar at sikre sig, at tøjet vaskes og vedligeholdes, samt at reglerne for hygiejne og 
smittebeskyttelse tilbage til husdyrbesætningerne overholdes. Der er mulighed for at få tøjet vasket på 
Foulum. 
I forbindelse med arbejdet i flere afsnit med forskellig sundhedsstatus kan det pga. af smittebeskyttelse 
være nødvendigt, at medarbejderen får mere tøj, end denne kan optjene via point systemet. Dette aftales 
med nærmeste leder. Se retningslinjer omkring sundhedsstatus / smittebeskyttelse / hygiejneregler på 
ANIS’s intranet. 
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I nogle af enhederne vil der være tilbud om, at instituttet stiller undertøj og strømper til rådighed. I andre 
tilfælde vil der kunne stilles skiundertøj eller termokedeldragter til rådighed for medarbejdere, som i 
forbindelse med deres arbejde skal opholde sig udendørs i vinterhalvåret.  
 
Administration af point 

Det påhviler ANIS institutleder at administrere denne aftale, og institutlederen kan uddelegere ansvaret til 
relevante administratorer på de enkelte områder/afsnit/afdelinger mv. Administrationen er uddelegeret til 
lederne af henholdsvis DKC og CHF. 
 
Liste til indkøb af tøj 

Der er i ordningen følgende former for arbejdstøj, der er pointsat således:  
 

Beskrivelse Point 

Arbejdsbukser 1,5 

Overalls 3,0 

Arbejdsjakke 1,5 

Kedeldragt 3,0 

Pilotjakke 3,0 

shorts 1,5 

Vintervest 2,0 

Quilitet termojakke 2,0 

Luxe Skjorte 1,5 

Kort ærmet skjorte 1,5 

Match T-shirt 0,5 

Match poloshirt 0,5 

Match sweatshirt 1,0 

Match fleecejakke 1,0 

Chill softshell jakke 2,0 

Gen Y Zip hættetrøje 2,0 

Tre-funktions T-shirt 1,0 

Tre-funktions lange underbukser 1,0 

Airtech polarkedeldragt 4,5 

Regnjakke alm. 4,5 

Regnjakke  lang 4,5 

Regnbuks 4,5 
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