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Adfærdspolitik 

Apple Tree forventer, at alle ansatte og samarbejdspartnere lever op til denne politik for etisk og social 

ansvarlig adfærd, som er beskrevet her. Ved enhver form for tilknytning *) til Apple Tree skal man derfor læse 

og efterleve adfærdspolitikken. 

Apple Trees adfærdspolitik bygger på Arbejdsmiljølovens krav og en række principper, der skal opretholde et 

sundt, trygt og sikkert arbejdsmiljø for medarbejderne. Grundlæggende for politikken er, at Apple Tree ikke 

tolererer vold, trusler, diskrimination, mobning, chikane, uønsket seksuel kontakt eller anden adfærd af 

krænkende, ydmygende eller anstødelig karakter.  

Derudover gælder at: 

Alle er ansvarlige for at skabe og vedligeholde et positivt og inkluderende arbejdsmiljø, hvor man udviser 

gensidig respekt for hinanden. 

Alle opfordres til at reagere på uhensigtsmæssig, grænseoverskridende eller krænkende adfærd i situationen. 

Apple Tree ønsker at fremme en åben og ansvarsfuld kultur, hvor alle kan føle sig trygge ved at sige fra eller 

rejse eventuelle bekymringer om grænseoverskridende eller krænkende adfærd. 

Enhver, der er vidne til uhensigtsmæssig, grænseoverskridende eller krænkende adfærd, opfordres til at 

rapportere forholdene til ledelse, tillidsrepræsentant (på den konkrete produktion) eller anden 

omsorgsperson. 

Apple Tree tager altid udgangspunkt i den krænkede parts oplevelse af situationen og forpligter sig til at 

undersøge situationen til bunds og drage de nødvendige konsekvenser. 

Grænseoverskridende eller krænkende adfærd kan foregå åbenlyst eller i det skjulte, mellem to mennesker 

eller i grupper, i fysisk eller psykisk form, verbalt eller digitalt. Det kan foregå i både formelle og uformelle 

magtstrukturer; mellem ledere og ansatte eller kolleger i mellem. Apple Tree anser enhver form for 

grænseoverskridende eller krænkende adfærd som uacceptabel, hvad end adfærden er tilsigtet eller ej. 

Diskrimination defineres som enhver form for usaglig forskelsbehandling på baggrund af køn, alder, race, 

etnicitet, religion, politisk anskuelse, seksuel orientering, kønsmæssig identifikation, fysisk eller psykisk 

handicap eller social baggrund – listen er ikke udtømmende. 

Chikane (herunder seksuel chikane) defineres som fysisk, psykisk eller visuel adfærd, der krænker en persons 

værdighed eller skaber et intimiderende, ydmygende, nedværdigende, utrygt eller stødende miljø. 

Mobning defineres som handlinger, hvor en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller 

gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som 

vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til 

mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem. 

Vold/trusler defineres som en handling eller trussel, der krænker, skræmmer, smerter eller skader forurettede. 

Handlinger i strid med adfærdspolitikken vil ud fra en konkret vurdering af den pågældende sag medføre 

ansættelsesretlige konsekvenser i form af påtale, skriftlig advarsel, opsigelse eller bortvisning. 



4(8) 
 

Ved kendskab til enhver overskridelse af Apple Trees adfærdspolitik skal der rettes henvendelse til nærmeste 

leder, tillidsrepræsentant (på produktion) eller kontaktperson. 

Der kan også rettes henvendelse til Apple Trees ledelse. 

Piv Bernth: +45 2172 8824 / piv@appletree.dk 

eller 

Lars Hermann: +45 3042 3600 / lars@appletree.dk 

*Denne politik gælder for ledere/chefer, ansatte, freelancere, konsulenter, leverandører og andre funktioner, 

der er tilknyttet Apple Tree og dets produktioner eller agerer på vegne af Apple Tree i forbindelse med 

optagelser, castings, træningssessioner, forretningsrejser, sociale arrangementer m.v. såvel inden for som uden 

for arbejdstiden. 

Denne adfærdspolitik indgår også i Apple Trees ”Sikkerhedshåndbog for Produktioner”. Apple Tree tiltræder 

”Mediebranchens fælles kodeks mod seksuelle krænkelser”. 

Alkohol og rusmidler 

Indtagelse af rusmidler i arbejdstiden er ikke tilladt, hverken på virksomhedens adresse eller hvis man arbejder 

uden for virksomheden. Er en medarbejder påvirket af alkohol eller andre rusmidler, kan dette medføre 

hjemsendelse og kan føre til ophævelse af ansættelsesforholdet. Det er heller ikke tilladt at møde på arbejde 

beruset. 

 

Alkohol må dog indtages i begrænset omfang i arbejdstiden i forbindelse med fyraftensøl, fødselsdage, 

jubilæer og andre lign. festlige sammenkomster eller arrangementer. Ved andre særlige lejligheder og/eller 

højtider kan der gives dispensation af ledelsen. 

Anti-korruption  

Det er ikke tilladt at tilbyde, modtage, opfordre til at modtage, godkende eller give nogen form for korruption, 

afpresning eller bestikkelse.  

Barns sygdom 

Der gives frihed med løn til pasning af et sygt barn på dettes første sygedag. 

Barsel og adoption 

Apple Tree betaler løn under barsel med det maksimale barselsdagpengebeløb, som refunderes af det 

offentlige. 

 

Børneattest 

Medarbejdere, som i forbindelse med produktion kan komme i kontakt med eventuelle medvirkende under 

18 år, skal acceptere, at Apple Tree indhenter en ”ren” Børneattest fra Politiet.  

 

COVID-19 

Opsatte opslag skal følges omkring hygiejne, social afstand, og adgang med symptomer. 

mailto:piv@appletree.dk
mailto:lars@appletree.dk
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E-mail  

Alle faste medarbejdere i virksomheden har deres egen arbejdsrelaterede e-mailadresse. E-mail anvendes hele 

tiden til at kommunikere med kunder, samarbejdspartnere og kollegaer, og er derfor et vigtigt arbejdsredskab. 

Virksomheden accepterer, at medarbejderne i et mindre omfang kan benytte e-mail til privat korrespondance. 

 

Medarbejderen skal sikre sig, at der er korrekt e-mail signatur med titel, navn, firmanavn, adresse, CVR-nr., 

samt korrekte kontakt-informationer.  

 

Det er medarbejderens ansvar, at private e-mails slettes fra medarbejderens e-mailkonto i forbindelse med 

ansættelsesforholdets ophør. Private e-mails, der ikke er slettet ved ansættelsesforholdets ophør, slettes af 

virksomheden. Virksomheden lukker medarbejderens e-mailkonto på fratrædelsesdagen. 

 

Persondata om medarbejdere gemmes kun så længe, der er sagligt grundlag for dette i overensstemmelse 

med persondataloven. 

Ferie 

Dette er gældende, hvis andet ikke er aftalt i ansættelseskontrakten, og primært for faste medarbejdere. 

Regler om ferie og afholdelse følger ferielovens bestemmelser. Sommerferie kan afholdes i tre 

sammenhængende uger i perioden 1. maj – 30. september. Der vil blive taget videst muligt hensyn til alle 

medarbejder, dog kan det ikke garanteres at alle ferieønsker opfyldes. 

Ferielukning 

Virksomheden holder ikke ferielukket udover på kalenderbestemte dage, herunder Nytårsdag, Skærtorsdag, 

Langfredag, 2. påskedag, St. Bededag, Kr. Himmelfartsdag, 2. pinsedag, Grundlovsdag, Juleaftensdag, Juledag, 

2. juledag samt Nytårsaftensdag.  

6. ferieuge 

Dette er gældende for faste medarbejdere, hvis andet ikke er aftalt i ansættelseskontrakten. Alle optjener ret 

til den 6. ferieuge (5 ferie fridage) pr. kalenderår. 6. ferieuge skal afholdes i samme ferieår som øvrig ferie. Der 

er mulighed for at overføre ferien til efterfølgende år eller udbetaling. Ved udbetaling af en feriefridag udgør 

den 0,5 % af den ferieberettigede løn i optjeningsåret. 

Forretningsrejser og refusion af omkostninger herfor 

Firmaet betaler for alle rimelige rejseomkostninger. 

Forsikring – ulykke/arbejdsskade/ansvar 

Alle medarbejdere er omfattet af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring og erhvervsforsikring. 

Fuldtids sundhedsforsikring 

Alle fastansatte er omfattet af virksomhedens Sundhedsforsikring hos Gjensidige. Der kan logges på 

Gjensidige.dk med NemID, for læsning af betingelser, anmeldelser m.v. 
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Internetbrug 

Internetbrug skal foregå i arbejdsrelateret henseende og med omtanke i forhold til enhver form for virus 

el.lign. Ved enhver mistanke om virus el.lign. skal der straks rettes henvendelse til IT-afdelingen på: 

lars@appletre.dk eller ved personlig henvendelse. 

 

Apple Trees internet, computere og telefoner må ikke bruges til at tilgå ulovlige hjemmesider og ej heller til 

ulovlige download af film, tv-serier, musik o. lign.  

Kontrol, overvågning, lagring og back up 

Apple Tree benytter Dropbox Business til at lagre data. Alle data, der er lagret i virksomhedens systemer, 

betragtes som virksomhedens ejendom.  

Apple Tree vil kunne foretage kontrol af, at virksomhedens systemer ikke bruges til formål, der strider imod 

denne IT-politik, for eksempel for at sikre, at der ikke findes piratkopieret software el.lign. på maskinerne. 

 

Medarbejderes e-mails og dokumenter betragtes først og fremmest som arbejdsrelaterede og derfor 

tilhørende virksomhedens. Dette gælder dog ikke mails og dokumenter, der er mærket ”privat”, medmindre 

der er et hensyn hertil, som overstiger hensynet til medarbejderen. 

 

Lokale harddiske, USB-sticks og andre flytbare medier må af sikkerhedshensyn ikke anvendes, medmindre der 

foreligger skriftlig godkendelse herfor af IT-afdelingen. 

 

Private data kan lagres på eget netværksdrev – f.eks. Dropbox Personlig. IT-afdelingen hjælper gerne med at 

sætte op. 

Kørselsgodtgørelse 
Dette er gældende, hvis andet ikke er aftalt i ansættelseskontrakten. Alle medarbejdere, der kører i egen bil 

for virksomheden, kan få ydet kørselsgodtgørelse efter statens takster. Der skal udfyldes en kørselsrapport 

som skal godkendes af ledelsen, før godtgørelsen udbetales. 

Lønudbetaling 

Dette er gældende, hvis andet ikke er aftalt i ansættelseskontrakten. Udbetaling af løn til faste medarbejdere 

sker den sidste bankdag i måneden. Skifter en medarbejder pengeinstitut, kontonummer eller adresse, skal 

dette meddeles skriftligt til virksomheden. 

Medie og pressepolitik 

Medarbejderen må under ingen omstændigheder udtale sig til medier eller presse uden ledelsens 

forudgående godkendelse herfra. Medarbejderen må gerne henvise medier og/eller presse til ledelsen. 

Medarbejderudviklingssamtale  

Medarbejderudviklingssamtale for faste medarbejdere foregår en gang om året. Det er ledelsen, der indkalder 

til samtalen. Indkaldelsen vil blive sendt ud i god tid, så begge parter har mulighed for forberedelse. Derudover 

foretages mindre formelle samtaler, når behovet måtte opstå. 
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Pensionsordning  

Dette er gældende, hvis andet ikke er aftalt i ansættelseskontrakten. Apple Tree har en firmapensionsaftale 

med Skandia (ved at blive overtaget af AP Pension). Medarbejderen indbetaler 4% af sin løn og Apple Tree 

betaler 8% af lønnen. Ved opstart afholdes samtale med Apple Trees pensionsrådgiver fra Søderbergh 

partners. 

Persondata 

Er en person ansat i en virksomhed, forening, eller anden organisation er navn, titel, stilling, firmamail, 

firmatelefon er ikke personlige data. Disse kan altså frit registreres. 

  

Du har selv ansvaret for de data, som ligger på dit personlige drev (skrivebordet), de data, der ligger i dine 

mails, samt dine kontakter i Outlook. 

 

Du har ansvaret for registrering på evt. firmacomputer, firmamobil, tablet og andet udstyr som tilhører Apple 

Tree Productions, og hvor det er muligt at lagre data. 

 

Endelig har du også ansvaret for dine fysiske arkiver, altså persondata i breve eller på print. 

 

For anden registrering af persondata - læs mere om persondata i Apple Tree Productions GDPR 

(databeskyttelses) håndbog under Apple Tree Team Folder / FIRMAPOLITIK / GDPR. 

Produktioner 

Ud over reglerne i denne håndbog gælder særskilte regler på den enkelte produktion – dels omkring COVID-

19 forholdsregler, og dels omkring sikkerhed på produktion. 

Rygning 

Der må ikke ryges i virksomhedens lokaler. Dette gælder også i lejede biler. Al rygning skal foregå på udendørs 

arealer. Dette gælder ligeledes for elektroniske cigaretter med nikotin.  

Skattekort  

Der skal sendes skattekort til lønudbetalings, da skattekort indhentes elektronisk hos Skat.  

Sociale medier 

Ved sociale medier forstås Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube el.lign. Omtale eller henvisninger 

af virksomheden skal ske med omtanke og efter til enhver tid gældende lovgivning om ytringer i det offentlige 

rum. 

Sygdom og fravær 

Dette er gældende, hvis andet ikke er aftalt i ansættelseskontrakten. Kan man ikke møde på arbejde på grund 

af sygdom, skal man meddele dette til arbejdspladsen. Hvis det er muligt, skal der oplyses, hvor længe 

sygdommen forventes at vare. 
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Tavshedspligt 

Dette er gældende, hvis andet ikke er aftalt i ansættelseskontrakten. Man må ikke udtale sig om kundeforhold, 

forhold internt i virksomheden eller andre forhold, man får kendskab til i forbindelse med sin stilling til 

udenforstående.  

 

 

---:--- 

 


