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TOMTA VÅR 
         

 

Tomta vår, en stemningsrapport 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETIKK & 

MORAL 

HVA ER ETIKK? 

HVA ER MORAL? 

        

  

Tomten ligger landlig til noe som gir en ro i sjela med bevegelsene i trærne som beveger seg 

som selve livet -Kanskje får vi også vill safari med på kjøpet? av Norsk vilt- en av dem også 

kalt skogens konge. 

En snau 5 min gange har vi flere fortetninger, her kan gryna bli flittig brukt- med så mange 

gode tilbud.  

Planter som lot seg identifisere av tre eminente WB. (Wannabes) botanikere: 

Balderbrå, Hvit og rødkløver, Klengemaure, Groblad, Smørblomst (haketesten ble 

gjennomført), Prestekrage, Veitistel, Nyseryllik, Karve, Tepperot, Løvetann, Lintorskemunn, 

Myrtistel, Hundekjeks, Lupiner, diverse strå, Åkertistel og eng knopp. 

Irriterende og ikke irriterende insekter som yppet seg. 

Forskjellige sommerfugler, en liten blå svermer, bier, humler, spesielt lynghumler, veps, 

blomsterfluer og klegg.  

Dette er en frodig eng, men pass opp denne tomten kan stikke! 
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REDAKTØRENS HJØRNE 
 

Kjære alle Jobberianere! 

 

For ett år siden snakket vi 

nesten bare om Covid19 (litt 

annet også), men verden 

går videre og Korona er ikke 

like viktig lenger. Nå har vi 

andre saker som opptar oss 

ute i verden, men i JP får vi 

holde oss lokalt. 

 

Veldig mange i Jobberiet 

drømmer om et nytt bygg 

på Bjørkelangen 

Næringspark, men det 

trekker ut i tid. Ikke det at vi 

har endret oppfatning, vi 

trenger en ny 

hovedavdeling med alle de 

fordeler det innebærer. 

Utfordringen nå er at det tar 

tid å få prosjektet tilpasset 

alle lover og regler og som 

gjelder for bygge i dag, men                   

vi jobber på og vi skal lykkes 

med prosjektet. Det tar bare 

tid. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Det skjer alltid mye 

spennende i en bedrift som  

Jobberiet. Det siste er at vi 

har tatt over deler av 

produksjonen fra Finstadbru 

Kassefabrikk. Med det har vi 

fått to nye kollegaer, og 

mange spennende 

oppgaver. Vi skal lage 

båtrammer, kjettingtromler 

og spesialpaller, som litt etter 

litt vil gi spennende 

oppgaver til mange flere 

enn våre to nye kollegaer.  

Å utvikle bedriften vår med 

nye oppgaver og fagfelt er 

viktig, og «kassefabrikken» 

tilfører Jobberiet en flott 

mulighet til utvikling. 

Sammen med nye oppgaver 

gjør vi det vi alltid har gjort, vi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lager og serverer mat, vi 

vasker, tørker og ruller tøy og 

tekstiler, vi pakker og 

monterer, vi kapper, skjærer, 

pusser, oljer og graverer, vi 

klipper gress og pynter opp 

Bjørkelangen og Løken, vi 

transporterer, vi selger brukte 

ting og hjelper folk ut i 

arbeid. Nå skal vi også 

snekre båtrammer og andre 

emballasjeting. 

Opp i vår hektiske 

arbeidshverdag må vi ikke 

glemme at vår 

spisskompetanse er å ta vare 

på hverandre, og blir enda 

litt bedre på det, blir vi 

samtidig litt bedre på alle 

oppgavene vi utfører. 

 

Sommerhilsen fra 

Haagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FEM RASKE 
 

    

MORTEN JOHANSEN 
Snekkermesteren 

 

Alder: 42, men det synes ikke 

 

Hvor vokste du opp? 

Et lite sted som heter Lillestrøm 

 

Når startet du å jobbe i bedriften? 

Startet opp i august 2008 

(Helt sikkert drømmejobben. Red) 

 

Hvilken avdeling jobber du i? 

Begynte på Snekker’n på Never’n, 

fortsatte på snekker’n og endte 

tilslutt opp på snekker’n. 

(Snekker’n = Snekkeravdelingen. 

Red) 

 

Hvilken arbeidsbakgrunn har du? 

Jeg er utdannet møbelsnekker. 

(men fy flate så mye annet Morten 

kan. Red) 

 

Noen spesielle interesser du vil 

nevne? 

Jeg er veldig interessert i jakt, men 

liker også å være sammen med 

familie og venner. Og motorsykler. 

(Morten skyter Villsvin.) 

(Spørsmålet har vært stillet tidligere;  

Hvem i Jobberiet er ikke jakt (og 

fiske-) interessert. Red.)             

 

 

BERIT ANITA HELGERUD 
Høyt og lavt dama 

 

Alder: Snart pensjonist i en alder  

av 62 år 

 

Hvor vokste du opp? 

Verdens navle «Long Beach» 

HEMNES. 

 

Når startet du å jobbe i bedriften? 

Startet på Neverstua i 2001- 2007, 

opphold for Vernepleie studie. 

Startet igjen på ASVO i 2011. 

Drømmejobb å få være sammen 

med så mye fine mennesker. 

 

Hvilken avdeling jobber du på? 

Jobber i AFT nå, men har vel vært 

gjennom de fleste avdelingene, 

bortsett fra Leikvin og 

Rådhuskantina. 

 

Hvilken arbeidsbakgrunn har du? 

Mye forskjellig. 22 år i Posten, litt 

regnskap, hjemmetjenesten, 

barnevernsbolig, Poppel/Klokkerud 

og Jobberiet 

 

Noen spesielle interesser du vil 

nevne? Være til stede for at 

barn/barnebarn skal ha det fint      . 

Kjøre MC og reise på turer. Ordne til 

sosiale lag      . Spise god mat 

JAN MARTIN LINNER 

«Kan alt» mannen 

 

Alder: Hva er det for et spørsmål? 

 

Hvor vokste du opp? 

Je har vøksi opp på Væstmarka , vøri 

innom Oslo før je i våksen alder fløtta 

tel Skøtteru i Eidskog kommune. 

Bodd her på Bjørkelangen de siste 6 

åra. 

 

Når startet du å jobbe i bedriften? 

Starta på ASVO i Mar 2010 på 

snekker’n 

 

Hvilken avdeling jobber du i? 

Je har i dag ansvar for service 

avdelingen og pakk/montering 

 

Hvilken arbeidsbakgrunn har du? 

Vasking, butikk, sagbruk, maskinfører, 

mekanisk verksted, reklame skilt, 

plast industri, kvalitets sikring, 

innvendig himling, snekker, elektriker,  

Hadde vøri lettere å skrive å je itte 

har drivi me. 

 

Noen spesielle interesser du vil 

nevne? 

Egner sæ itte på trøkk.       

  

Verden har en navle,  

alle vet at den ligger på 

Hemnes: 

Hvor ligger verdens nyrer? 

Hvor er verdens milt? 

Annet? 

 

Hvor mange avdelinger 

kan man 

 jobbe i hos Jobberiet? 

A: 2 

B: 12,5 

C: 25 

D: Annet 

 

 

Hva har Jan Martin ikke drevet 

med/vært? 

A: Pilot i SAS 

B: Rørlegger 

C: Selskapsdame 

D: Annet 

 

Hva er det som kan skjuler seg 

bak «Egner sæ itte på trøkk» 

A: Å være Norgesmester i 

vektløfting? 

B: Å leke med Barbie dukker? 

C: Å leke med Ken dukker? 

D: Annet? 

 

 

Villsvin; hva er det? 

En gris? 

En gammel gris? 

En vill gris? 

Annet? 

 

Lillestrøm, et lite sted innafor 

har et fotballag.  

Hva heter det? 

A: Rosenborg 

B: Vålerenga 

C: Lyn, å Lyn ja! 

D: Annet 

 



 

 

ETIKK & MORAL 
Etikk 
 

Etikk: hva er det? 

Etikk kommer fra det gammelgreske ordet Ethos, som betyr personlighet, eller karaktertrekk.  

Etikk er læren om Moral.  

Pokker, da må vi forklare Moral også. 

Moral: hva er det? 

Moral er de verdier eller holdninger som avgjør hva som er rett eller galt, godt eller dårlig.  

De fleste forstår forskjellen på rett og galt, og vil oppføre deretter. Det finnes selvfølgelig noen som 

velger å gjøre det motsatte, og da var vi tilbake til etikk. 

Etikk er altså læren om moral. Sagt annerledes, etikk handler om hvordan vi oppfører oss mot 

hverandre og hvordan vi vil at andre skal oppføre seg mot oss. 

Alle kjenner selvfølgelig Jobberiets etiske retningslinjer på rams, så det å finne fem feil, kanskje åtte 

eller enda flere i den følgende historien er derfor kjempelett. 

 

Denne gangen handler det om vår kjære venn Hr. Vilikke, som 

alltid kommer for sent på jobb, fordi han vil ikke stå opp tidlig. 

(NB: å komme seg ut av sengen til riktig tid er ikke et etisk 

spørsmål, kun et spørsmål om å gidde stå opp.)  

I det han trår ut av sparkesykkelen, møter Hr. Vilikke gode 

kollegaer. Han rynker på nesa og går rett forbi, selv om de 

andre sier Hei.  

I kantina tenner han dagens første røyk, en sigar han fant 

på Pakk & Montering, fordi det regner ute og han vil 

røyke. Når noen begynner å hoste og sier at han må gå 

ut, ber han dem om å holde grisepratet sitt for seg selv.  

Hr. Vilikke vil ikke begynne å jobbe, men går rundt og snakker i 

munnen (veldig rart uttrykk) på kollegaene sine, slik at de blir forstyrret  

og ikke får jobbet.  

Bak ryggen på en hyggelig jente, hun som ba ham om å gå ut med sigaren sin, sier Hr. Vilikke at Frk. 

Blid (hun heter faktisk det) er den sureste jenta han noen gang har møtt. 

I lunchen begynner Hr. Vilikke å snakke høyt om at han mistenker hunden sin, Miss Mops for å stjele 

penger fra ham, fordi Miss Mops har så dyre vaner, og føler seg som en dronning. Krangel med bikkja 

er selvfølgelig en alvorlig sak, men Frøken Blid sier at krangelen må han ta med Miss Mops, og ikke 

med kollegaene på jobb.  Hr. Vilikke kaller henne for en sur kjerring, og ber henne om å passe sine 

egne saker. 

Endelig er dagen over (for kollegaene), men da de sier Ha Det når Hr. Vilikke setter seg på 

sparkesykkelen, rynker han på nesen og gir full gass! 

 

Frk. Blid så etter Hr. Vilikke i det han spant ut i Stasjonsveien. Hvorfor vil han ikke? Har han ikke lest 

Jobberiets etiske retningslinjer. Jeg sier i hvert fall Hei når jeg kommer og Ha det når jeg går, tenkte 

hun. Ikke røyker jeg sigarer i kantina heller, sa Frk. Blid høyt til seg selv. 

 

Er det noe å lære av Hr. Vilikkes oppførsel? Redaktøren er litt usikker på det, men det å kjenne til 

Jobberiets etiske regelverk er uansett veldig lurt. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

I fare for å gjenta oss selv, så derfor, Hva er etikk:  

Etikk handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre og hvordan du vil at andre skal oppføre seg 

mot deg. Det handler om å ha god folkeskikk på jobben, og ha respekt og omtanke for hverandre 

1. Vi skal hilse på hverandre, si  ”Hei” når vi kommer og ”ha det” når vi går. 

2. Vi skal være høflige og respektere hverandre 

3. Vi skal ikke blande oss inn i andres samtaler 

4. Vi skal vente på at det blir vår tur når noen snakker før vi sier noe 

5. Vi skal ikke spre rykter om hverandre 

6. Vi skal ikke baksnakke hverandre 

7. Vi skal holde konflikter i privatlivet utenom jobben. Ellers er det greit å snakke om privatlivet 

8. Vi skal ikke bruke kallenavn på hverandre som sårer. Kallenavn som er hyggelige og som 

personen har godkjent er greit. 

Det er ikke lov å møte i ruspåvirket tilstand til noen form for arbeidsaktivitet avtalt gjennom bedriften. 

Med rus menes alkohol, narkotiske stoffer eller medisiner av en slik art at det kan medføre fare for 

egen eller andres sikkerhet. Ansatte/deltakere skal informere nærmeste leder om faste medisiner de 

må bruke etter avtale med lege.  

Rettferdighet: Som ansatt på Jobberiet er det viktig at du føler rettferdighet ved arbeidsoppgavene. 

Det kan oppfattes som urettferdig at noen får en type oppgave og du en annen. Når dette skjer har 

det blitt foretatt en vurdering av arbeidsleder som gir deg oppgaver ut i fra ditt funksjonsnivå.  

Varslingsansvar: Hvis du opplever forhold på Jobberiet som ikke samsvarer med våre regler, må du 

varsle din nærmeste leder, verneombud eller tillitsvalgt 

Tillitt, ærlighet og åpenhet: Det er også viktig at du viser tillit til dine arbeidskolleger, det viser du ved 

å være åpen, vise respekt og ærlighet. 

Det er viktig at du ber om hjelp/veiledning når det er behov for det. Det er viktig at du tar opp 

uenigheter direkte, eller sammen med en leder. Det er viktig å gi konstruktive tilbakemeldinger til 

dine kolleger 

Respekt: Du vil komme til å møte mange forskjellige typer mennesker i jobben på Jobberiet, 

mennesker med funksjonshemming, annen religion, annen hudfarge, som har sin annerledeshet og 

andre meninger enn deg. Alle skal møtes med respekt og varme, ingen skal føle seg mobbet eller 

utestengt. 

✓ Alle ansatte har selv et ansvar for trivsel på arbeidsplassen 

✓ Vi skal bry oss om hverandre 

✓ Vi skal bruke de etiske retningslinjene aktivt 

✓ Alle dine rettigheter og forpliktelser samt etiske retningslinjer vil du finne på info vegg 

NB: Retningslinjene er kortet litt ned for å få plass på en side. Tror du vi eter et eget trykkeri, eller! 

 

  



 

 

 

Covid 19 var kjempe slem. 

Nå har det åpnet opp igjen  

 

Klemme, håndhilse, sitte tett 

spise med hverandre og det er fett. 

 

Munnbind, håndsprit og vaske hendene, 

en meteren, to meteren og de jækla karantenene 

 

Plutselig vandret covid avgårde 

Måtte det forbli sånn de kommende årene  

 

Dette her må jo feires i fellesskap  

La det gjennomføres med et brak 

 

julebord, påske mat, quiz kvelder og kos 

Arbeidsveilederene her må jo få masse ros 

 

Vi er en gjeng med styrke, omsorg og mot 

Måtte dette her slå rot 

Ta vare på deg selv i sommer, 

Kos deg i sola og spis masse is i dagene som kommer 

 

God sommer.... ja for den kommer!       

Lise  
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