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Frivillig i RUCbar
Hvad vil det sige at være frivillig i RUCbar?
Som frivillig i RUCbar er du en del af det store hold af bartendere, der i fællesskab får tandhjulene
til at køre rundt. Som frivillig i RUCbar har du mulighed for at tilegne dig kompetencer inde for
dine evner bag en bar, samt sociale kompetencer.
Det er vores mål, at du som frivillig bydes ind i et socialt stærkt miljø, hvor det er rart at være og
motiverende for dit engagement i studielivet herude på RUC.

Hvad forventes af dig som frivillig?
Følgende kapitel indeholder, hvad vi forventer af dig som frivillig.
Vagter
Som frivillig arbejder du bag baren i caféen i Studenterhuset - og til tider i kantinen ved større
fester. Hver vagt er mellem 4 og 9 timer - det kommer an på, hvilken dag det er, og hvilke events
der er planlagt. For at være en del af RUCbar er det påkrævet, at du tager minimum 12 timers
vagter (sammenlagt) om måneden pr. semester. Derudover skal 1 vagt pr. semester være en latenight-vagt.
Bartendere får 25 kr. i timen sat ind på sit barkort.
Barchefer får 37,5 kr. i timen sat ind på sit barkort.
Sygdom eller forhindret i at dukke op i baren
Hvis du ikke kan dukke op til din vagt i baren, fordi noget er kommet i vejen, så er det dit ansvar at
få vagten taget af en anden bartender eller barchef. Gå ind i SmartPlan og lav din vagt “available”
og prøv at skriv i vores bartender gruppe på Facebook efter hjælp til at få den taget.
Hvis du er syg, bedes du informere din barchef ved den pågældende vagt, og forsøg at få vagten
afsat ved at spørge om hjælp i bartender Facebookgruppen. Du skal selvfølgelig ikke dukke op til
vagt, hvis du er syg.
Ageren i baren
Når du befinder dig bag baren, forventes der at du er servicemindet og viser at gæsterne altid
kommer i første række. Du må gerne drikke alkohol, når du er bag baren - dog forventes det at du
ikke drikker dig så fuld, at du ikke længere er i stand til at udføre arbejdet.

Procedurer
Åbneprocedure
Når du åbner, følger du åbneproceduren, som både befinder sig på køkkendøren og i den lilla
mappe til venstre i baren.
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I løbet af dagen
Omkring kl. 13.30 skal der gøres klar til åbning af alkoholsalg.
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Når der ikke er nogle gæster der skal betjenes, er der en masse andre ting man kan tage sig til.
Udover de ugentlige rengøringsopgaver, som findes senere i håndbogen eller på døren i køkkenet,
er der også et lille skema med ”what to do, when nothing to do”.
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Lukkeprocedure
Når du lukker caféen, skal du udfylde en lukkeprocedure-seddel og efterlade den til barchefen der
møder næste dag. Her kan du også skrive en kommentar til barchefen dagen efter, hvis det er
nødvendigt. Lukkeprocedurerne findes i den lilla mappe til venstre i baren.
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Ugentlig rengøring
Der er udarbejdet et ugentligt rengøringsskema som skal udfyldes hver uge. Det hænger ude i
køkkenet, og det er barchefens ansvar, at der i løbet af den pågældende dag bliver foretaget en
rengøring. Hver mandag morgen tager barchefen en ny seddel og hænger op i køkkenet og skriver
ugens datoer på. Sedler fra ugen før skal ligges på kontoret i dueslaget: “Cleaning and other stuff”

Spil-procedure
Når du udleverer et spil, skal du huske at tage imod depositum og udfylde en depositumseddel.
Disse sedler findes ved spillene i en blå mappe. På sedlen skrives navn på lejer, spillets navn, dato
og hvilken kasse depositummet er lagt. Når spillet bliver returneret, finder du den tidligere
depositumseddel frem og finder ud af, hvor depositummet er blevet lagt, og betaler tilbage af den
samme kasse. Når dette er blevet gjort sættes et kryds hen over den udfyldte del af sedlen. Hvis
personen der lejer spil ønsker at låne et nyt spil, skal der ikke tages nyt depositum, men
depositumssedlen opdateres med det nye spilnavn.
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Vi understreger, at det er vigtigt altid at tage imod depositum og udfylde en depositumsseddel. På
den måde undgår situationer med tvivl om, hvorvidt et depositum var blevet betalt eller ej. Dette
gælder også hvis det er nogle du kender som låner spil. Det er ikke sikkert du selv står bag baren
hele dagen, og det vil gøre det nemmere for den næste bartender. Hvis der ikke er blevet udfyldt
en depositumsseddel, kan vi ikke returnere depositummet. Depositum kommer kun tilbage
kontant, det kan ikke gøres på kort.
Priser:
Beerpong er ikke noget du lægger depositum for, da man køber 2 bolde og 12 øl-kopper for 20 kr.
Man kan IKKE få de penge igen for bolde, men vi har heller ikke krav på at få boldene igen.

When behind the bar
Pauser
Mængden og længden af pauser afhænger af behov og travlhed under selve vagten. Barchefer
opfordres til at tilbyde pauser frem for at bartendere bliver nødt til at spørge om dem. Hvis man
ønsker at holde en pause, skal man først spørge barchefen, som vil vurdere om der er tid til dette.
Baren bør aldrig stå tom som følge af pauser.

Mad
Har man mere end 6 arbejdstimer (aka to vagter, en torsdagsbarvagt eller en anden festvagt), har
man som bartender og barchef ret til et måltid til en værdi af 35 kr. Det er barchefen, der har
ansvaret for, at der bliver hentet/købt/lavet mad til den pågældende vagt, men bartendere må
meget gerne minde barchefen om det og/eller hjælpe til.
Det er desværre ikke tilladt at opbevare mad i vores køleskabe bag ved baren grundet
fødevareregler.

Drikke bag baren
Det er helt okay at drikke bag baren, når man har vagt, men alt er med måde. Som bartender og
barchef skal du stadig kunne servere og ikke være for fuld til dette. Dog er det ikke muligt at drikke
flaskeøl på fagligt-møde-kortet længere, da indkøbsprisen på disse er så høje, at det ikke er
økonomisk forsvarligt. Generelt er det vigtigt at du informerer barchefen om hvad du drikker, så
barchefen kan slå det ind på fagligtmøde-kortet. Det er vigtigt i forhold til lagerstyring og
økonomisk overblik over, hvor meget der tages i baren til internt brug. Barchefen er den med det
overordnede ansvar bag baren, og skulle det ske at en bartender har fået mere at drikke end hvad
godt er, har barchefen mulighed for at sige, at vedkommende ikke skal drikke mere bag baren.

Rettigheder overfor gæster
Fra tid til anden oplever vi, at gæster klager, taler grimt til bartendere bag baren eller, i værste
tilfælde, bliver ubehagelige - og det er selvfølgelig ikke rart.
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Når gæster klager anbefales det, at barchefen tager sig af situationen og derefter beslutter,
hvordan situationen skal håndteres, alt efter hvad det handler om.
Hvis gæster taler grimt til jer, er det jeres fulde ret til at sige fra overfor dette - men selvfølgelig
uden selv at tale grimt, for det er ofte kun mere brænde på bålet. Er situationen ubehageligt eller
føler I ikke, at I selv kan snakke med gæsten, får I fat i barchefen, som må håndtere situationen
derfra. For I skal naturligvis ikke blive talt grimt til, når I er bag baren.
Bliver gæster deciderede ubehagelige og særdeles grove, har I lov til at bede gæsten om at forlade
baren, hvis de ikke kan opføre sig ordentligt. Her er det dog bedst, hvis det er barchefen der
håndterer det, da det er dem der har ansvaret på aftenen. Hvis gæster lægger op til voldelig
adfærd, bør de bedes om at forlade baren. Igen er det barchefen der håndterer sagen. RUCbar
tolererer ikke voldelig adfærd, så skulle uheldet desværre være ude, skal der her foretages en
udsmidning. Hvis I ikke kan håndtere situationen selv, bør politiet kontaktes.
Det er i udgangspunktet barchefen, der vurderer hvordan situationer bør tackles, hvis der opstår
problemer med gæster, hvad end det gælder dårlig opførsel, vold eller lignende. Hvis der opstår
situationer, som I ikke er komfortable og trygge ved, kan I kontakte politiet. Ved opkald til politi er
det i udgangspunktet barchefen, der foretager dette opkald - medmindre andet er nødvendigt.
Ved opkald til politi, ambulance eller andre lignende situationer, bør proceduren for “Udrykning
og andre emergencies” (findes under Barchef-kapitlet) følges.
Lovgivningen omkring dette formuleres således:

●

§ 32 På steder, hvorfra der foregår salg af mad og drikkevarer til nydelse på eller ved salgsstedet, og hvortil
der er offentlig adgang, er det forbudt at udvise støjende, voldelig, fornærmelig eller lignende adfærd, der er
egnet til at forstyrre den offentlige orden eller medføre ulempe for andre tilstedeværende eller omboende.

●

Stk. 2. Såfremt nogen overtræder stk. 1, skal værten eller dennes stedfortræder påtale forholdet og om
fornødent bortvise den pågældende eller tilkalde politiet.

Lovgivning omkring servering
Vi følger dansk lovgivning vedrørende servering. Du må ikke udskænke alkohol til personer under
18 år. Personer under 18 år må ligeledes heller ikke indtage alkohol i vores lokaler, selvom det er
indkøbt af en person over 18 år. Hvis du er i tvivl om en gæst er gammel nok eller ej, så skal du
spørge efter gyldigt billede-ID.
Vi serverer generelt alkohol med glæde til vores gæster. Til gengæld er der nogle ting I skal være
opmærksomme på ved alkoholservering.
Hvis gæster er blevet så fulde, at de ikke længere er ved deres fulde fem, ikke kan tage vare på sig
selv eller er til fare for sig selv og/eller sine omgivelser, må I jf. dansk lovgivning ikke servere dem
mere alkohol. De skal her nægtes køb af alkohol. Hvis du er i tvivl om hvorvidt det er forsvarligt at
servere alkohol for en gæst, kan du snakke med barchefen - og så kan I sammen vurdere
situationen.
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Det bliver sjældent modtaget særligt pænt fra gæsten, og derfor kan det også være en idé, at
barchefen tager sig af at fortælle gæsten, at vi ikke serverer mere alkohol for dem. Tilbyd dem et
glas vand i stedet.
Lovgivningen omkring dette formuleres således:

1.

§ 29På serveringssteder er det forbudt enhver at servere eller lade servere, herunder gennem automater, stærke
drikke for personer, der

1.
2.

1) ikke er fyldt 18 år, eller
2) om hvem der er grund til at antage, at de ved yderligere indtagelse af stærke drikke vil give
anledning til fare for sig selv eller fare eller ulempe for andre.

Førstehjælp
Der befinder sig en førstehjælpskasse til venstre i baren, ved siden af den lilla mappe. Efter brug
skal kassen altid tilbage dertil.

Hygiejne
Hygiejne generelt
Det er vigtigt, at vi i baren er opmærksomme på rengøring. Ikke kun af haner, kaffemaskiner og
glas, men også inventaret i baren, køkkenet og alt andet vi har. Eftersom at vi er en café og en bar,
har vi med fødevarehåndtering at gøre. Derfor får vi også af og til besøg af Fødevarestyrelsen, og
vi må derfor leve op til nogle standarder, hvis vi ikke vil risikere at få en masse bøder eller i værste
tilfælde at blive lukket.
Hvis ikke vi får rengjort tilstrækkeligt, får vi tilmed også store kolonier af bananfluer, sølvfisk og
andre ærgerlige dyr – og det er der ingen der synes er lækkert, uanset hvor billig kaffen eller øllen
er. Tænk derfor gerne over, hvordan I kan hjælpe jer selv og hinanden med at holde baren ren i
løbet af dagene.
Brug rengøringsskemaer, hvis I er i tvivl, men også jeres sunde fornuft. I kan hjælpe jer selv ved
altid at huske på, hvordan det mon vil være at være den næste til at møde ind og gøre
daggammelt (eller flere dage gammelt) snask rent.

Plastikkrus
Grundet hygiejne genbruger vi ikke plastikkrus. Det skyldes de risici der er ved, at vi benytter
allerede brugte glas igen, da vi blandt andet risikerer at gøre alle vores gæster syge ved genbrug.
Det er ydermere også et hygiejnekrav fra Fødevarestyrelsen – så det er ikke kun noget, vi selv har
fundet på
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Porcelæn og glas
Porcelæn og kaffeglas skal i opvaskemaskinen hver gang efter brug. Når de sættes i
opvaskemaskinen, er det vigtigt, at kaffe- og mælkerester er skyllet af inden.
Ting der ikke må komme i opvaskeren: dispensere og bryggehoveder fra espressomaskinen.

Rengøring af dispensere
Rengøring af dispensere skal ske hver fredag jf. Det ugentlige rengøringsskema – eller naturligvis
efter behov. Dispensere må IKKE komme i opvaskemaskinen, men skal derimod skylles igennem
med varmt vand. Hvis de er meget klistrede, kan man med fordel lægge dem i blød i 20 minutter,
for derefter at skylle dem igennem for vand, og efterfølgende lægge eller hænge dem til tørre. Det
er meget vigtigt, at de IKKE lægges i blød hele dagen eller natten over, da der således vil samles en
masse bakterier i vandet og i dispenserne.

12

Rengøring af møblement og inventar
Gulv: RUC ønsker ikke, at vi vasker gulvet i caféen med sæbe, men derimod kun med vand. Når I
derfor vasker gulvet i caféen, benytter I blot varmt vand til at pletvaske. Rengøringen kommer
hver mandag og fredag og vasker gulvet, og derfor er det også vigtigt, at der disse dage fjernes
møbler fra gulvet og placeres i siderne, så rengøringen kan komme til.
Stole og borde: Vores inventar må gerne rengøres med sæbe – og vi ser helst, at det gøres med
sæbe ;) Ligeledes gælder det for bardisken. Vi opfordrer til, at man ikke sidder på bardisken, men i
stedet benytter sig af stole - det er trods alt det, der er stolens primære funktion ;)

Hunde
Hunde i caféen og bag baren er ikke tilladt grundet mulige allergier blandt vores gæster.

How to machine+
Kaffemaskiner
How to work the filter coffee machine
1. Turn on the machine
2. Put in a filter, and pour 3 spoons without top of coffee in it
3. Press the button as showed
4. When the button stops blinking, the coffee is done. You can now start over again ☺
Remember that you should not put water inside the machine – it’s connected directly to water.
When you close, remember to throw out used filters and wash the filter holder.
How to work the espresso machine
Hvis du er i tvivl om, hvordan espressomaskinen virker og hvordan du laver kaffe, kan du kigge i
den store kaffeguide. Her står der hvordan de forskellige kaffer skal laves. Se eventuelt også
videoen på Facebook-gruppen med hvordan du steamer mælk. Det er en god idé at bruge
termometeret, når du steamer mælk.
Husk at hvis du ikke er komfortabel med den manuelle steamer-arm, kan du med fordel bruge den
automatiske steamer – så bliver mælken god hver gang :)
OBS! Vær opmærksom på at de sorte steamer-kander er til havre- og sojamælk, og sølvkanderne er til komælk ☺
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How to clean the espresso machine
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Dishwasher
How to work

How to clean
The dishwasher should be cleaned when you close the bar. To clean the machine you press and
hold the button labelled 3 on the picture above until it beeps.
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Cash register - have you pressed cash instead of credit card? (MANGLER BILLEDER)
If you have accidentally pressed cash, but meant to press credit card here is what you do:
Fill in the same order as before and the press “return slip” and press kontant/cash on the new
menu that has appeared.

16

Keg system and kegs
To change a keg
● Pull up the two valves in the order of pictures shown

● Keep the valve on the left open (up) until the pressure has equalised.

● Remove the lid by turning it counter clockwise.
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● Remove the used plastic keg and place in the refund bag (each bag must contain no less
and no more than 5 kegs. When full (5 kegs) place it in the container outside the room
beside the container with cardboard)

● Clean the inside before installing a new keg
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● Remove the cardboard around the keg. Remove the green cap on top and throw it out.
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● Place the keg into the system. Without violence please, if it wont fit, then take it out and
try again.

● Remount the lid by placing it over the keg and turn it clockwise. Ensure that the brass thing
on the right side is pushed down.

● Remember to take the cardboard out in the cardboard pallet between stock room 1 and 2
and please fold it flat.
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How to PANT

Alle glasflasker med pantmærkning går i de små retur-poser. De små retur-poser er at finde i skuffen under
brætspillene. Sækken sættes i de små plastikspande under baren.
Ovre ved computeren og anlægget står der EN beholder fra Dansk Retur System, denne er til plast og dåser
med den korrekte pantmærkning. Det er enormt vigtigt at panten bliver sorteret korrekt. (Cocio-dåser er
uden pantmærke, og skal derfor bare smides ud)
Sodavandsflasker går tilbage i de røde sodavandskasser.

Glasflasker uden pantmærkning er glasaffald, og skal i affaldsspandene, som er monteret med sorte
affaldssække (spiritusflasker, cocioflasker, saftflasker osv.).
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Når retur-poser er fyldte (til den grønne streg på poserne!) så skal de lukkes med strips.
Ligeledes er der lagt ruller med store og små retur-poser i skuffen med de andre poser.

HVIS der ikke er flere strips med klistermærke på, eller der mangler poser, så skal i hive fat i de lageransvarlige, så fylder de op med diverse.
Fyldte pantsække sættes i det store lagerrum i kælderen.

Hvis I finder ølflasker, fx en almindelig Dansk Pilsner, så skal de altså IKKE i pantsækken, da de ikke har den
korrekte pantmærkning. De skal i ølkasser, som også står bag baren.
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Skulle I være i tvivl om hvilke flasker der går i ølkasser, så tjek bunden af flasken. Står der ØL i bunden af
flasken, skal den i en ølkasse og IKKE pantsækken.

Når en sodavand eller ølkasse er fuld skal den stilles op af væggen ved døren ud til brandtrappen. Det er
dog vigtigt, at kasserne ikke blokerer for brandvejen.
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Barchefer
How to barchef
Den vigtigste opgave du har som barchef er at holde hovedet koldt og have et overblik over både
bartendere og baren generelt.
Derudover skal barchefen sørge for at følge åbne- og lukke-procedurerne (Se: Procedurer). Fra
oktober 2019 af er der desuden sket en stigning i “lønnen” til barchefer. Barchefer får nu 37,5 kr. i
timen - til gengæld er der også et større ansvar for at holde baren præsentabel og følge de nye
åbne-/lukke-procedurer.
Det er også vigtigt, at du som barchef husker dine bartendere. De er her alle frivilligt, og de skal
derfor ikke bare “hunses” med. Som beskrevet herunder er det desuden vigtigt at spørge om de
har det godt, har brug for pauser eller sørge for, at der er mad til dem (hvis de har arbejdet mere
end 4 timer - se næste punkt)
Mad
Har man mere end 4 arbejdstimer (e.g. to vagter, en torsdagsbarvagt eller en anden festvagt), har
man som bartender og barchef ret til et måltid til en værdi af 40 kr. Det er barchefen, der har
ansvaret for, at der bliver hentet/købt/sørget for, at der er lavet mad til den pågældende vagt,
men bartendere må meget gerne minde barchefen om det.
Ved køb af mad SKAL kvitteringen gemmes og vedhæftes en udlægs-seddel, som findes i den lilla
mappe (hvor åbne/lukkerapporter også findes). Sedlen udfyldes og kvitteringen vedhæftes med en
papirclips og lægges i rigtige skuffe på kontoret (markeret ‘udlæg’) OBS: Kortkvitteringer kan IKKE
bruges til bevis for udlæg!
Pauser
Du vælger selv, hvornår dine bartendere skal ud at holde pause. Barchefer opfordres til at tilbyde
pauser frem for, at bartendere bliver nødt til at spørge om dem. De må gerne spørge, men du skal
vurdere, hvorvidt baren er for presset til at kunne undlade denne person eller om det er fint med
en lille pause. Mængden af pauser vil derfor være meget afhængig af behov og travlhed under
selve vagten. Baren bør dog ikke stå tom på noget tidspunkt som følge af pauser.
Vi opfordrer til at når barchefen holder pause, har et halvt øje på baren. Skulle der være meget
travlt bedes du forkorte din pause og hjælpe dine venner bag baren og derved udskyde pausen.

Procedurer i løbet af dagen
Musik
Det er jer bag baren der styrer musikken, og barchefen med det overordnede ansvar. Dog
opfordrer vi til at læse gæsterne og deres aktiviteter. Dermed ment, at man holder sig fra hård
DAK når folk sidder og læser og holder gruppemøder. Det vigtigste er at læse gæsterne, og ikke
kun tage højde for, hvad I selv vil høre tirsdag formiddag ;)
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Espressomaskinen
Espressomaskinen må på torsdage og fredage lukkes ned og rengøres kl. 14.00. Det er barchefens
beslutning om denne lukkes eller holdes åben, så længe dette ikke gøres før kl. 14.00.
Nøgler
Nøgler findes i nøgleboksen, som hænger på væggen ved siden af lager 1. Koden opdateres
regelmæssigt, og derfor bedes du tjekke facebookgruppen for barchefer for den nyeste kode.
Nøglerne skal aldrig gives til nogle, som ikke er barchefer. Du må følge med og låse op for dem,
hvis de mangler deres nøgler. Vi har mistet for mange (dyre) nøgler på den måde. Koden må
samtidig ikke gives videre til andre end barchefer.
Pant og pap
Når du lukker baren, skal pallen med pap i gangen tømmes.
Ligeledes skal spanden med glasflasker også tømmes ved luk, eller hvis den fyldes i løbet af dagen.
Begge dele smides ud i containergården foran Studenterhuset.

Åbne/lukke-rapporter
ÅBNERAPPORTEN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

I den lilla mappe finder du åbne/lukkerapporter til udfyldning
Når du starter din vagt tager du en åbnerapport og skriver dit navn og dato på
På lager 1 finder du kasserne samt DK-terminalerne
Sæt DK-terminalerne i ledningen
Tæl kasserne og skriv beløbet i feltet ’intial cash amount’ for den pågældende kasse
Husk at skriv under
Tænd kasserne på højre side (det er vigtigt at DK terminalerne sidder i, før kasserne
tændes)
VED LUK & LUKKERAPPORTEN
1. Tæl kontanterne i kassen (brug evt. mønttæller), Skriv kontantbeløbet på
åbne/lukkerapporten i feltet: ’Closing Cash Amount (counted)’
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● Alt over 1000 kr. skal tages op af kassen, så der kun ligger 1000 kr. i byttepenge til
dagen efter
2. Tryk på Admin
3. Vigtigt: Tag ikke DK-terminal ud før computer er slukket
4. Tryk på ’End day count’
5. Den spørger om du vil afstemme DK-terminal – Tryk ’Ja’
6. Den printer afstemning af DK-terminal ud - DETTE TOTAL SKRIVES PÅ
ÅBNE/LUKKERAPPORT
7. Tast startbeholdning ind – Det står på åbnerapporten (Som regel 1000 kr.)
8. Tryk OK
9. Tast kontant optalt – dette er i alt – så hvis der eksempelvis er 1134 i kassen, skal der stå
1134
10. Tryk ’Post the counting’
11. Tryk ’Yes’
12. Hvis der er difference i kassen, vil dette komme op på skærmen – hvis der er +/- 30 kr. eller
mere i kassen, tælles kontanterne igen, og der startes forfra
13. For at slukke skærmen: Når startskærmen kommer frem igen, tryk da på ’admin’ igen 🡪 tryk
på ’Shutdown’ øverst på skærmen
14. Tryk på ’Shutdown terminal’ og tryk ’yes’
15. Gør så det samme med de to andre kasser
16. Rapporten lægges i dueslaget på kontoret med navnet åbne/lukke-rapporter
17. HUSK HUSK HUSK at rapporten skal til revisor, så skidt, øl mv. HØRER IKKE til på rapporten!
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LUKKERAPPORTEN
På lukkerapporten skal følgende skrives
1. Kontant optalt (beløbet i alt)
2. Creditcart Balance
3. Difference (HUSK hvis minus skal der stå ‘ – ‘ og hvis plus skal der stå ‘ + ‘)
4. Dumping: Det er hvad du har taget op ad kassen, dvs. optalt kontant minus 1000 kr. i
kassen
5. Final Cash Amount: Hvad der ligger af byttepenge i den pgl. Kasse, dvs. 1000 kr.
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Fagligtmøde-kortet
Det er helt okay at drikke gratis, når man er bag baren (på nær flaskeøl), men det er også vigtigt, at
notere det ned. Fagligtmøde kortet skal derfor bruges, så de økonomi og lager-ansvarlige har en
idé om, hvor vores varer forsvinder hen, hvis de ikke bliver solgt. Kortet bruges ved at indtaste de
ønskede varer og så swiper man kortet som et hvert andet personalekort, så koster alting 0
kroner.

Hvornår må du lukke baren?
Som barchef bør du læse rummet og ikke lukke tidligere end angivet, medmindre at der næsten
ikke er folk, som køber i baren. Det kræver altså en individuel vurdering. Som udgangspunkt er det
dog stadig til 17.00 mandag - onsdag og 23.00 torsdage og fredage (igen medmindre der er helt
tomt).
Baren kan holdes åben til kl. 02.00 alle dage, så længe der er en duelig barchef til at stå bag baren.
Det er vigtigt at baren lukker senest kl. 02.00 - da vi ikke har alkoholbevilling herefter (læs mere
herunder). Det er desuden væsentligt at pointere, at de bartendere og barchefer, som vælger
frivilligt at holde baren længere åbent end normalt, ikke får sat flere penge ind på deres barkort.
Hvis en anden barchef vil overtage barvagten, må de godt dette, hvis den første barchef vurderer,
at personen er i stand til dette, men aldrig efter kl 22.00.
Hvis man lukker festen før tid, skal man først vurdere om der er gang i festen.
Er festen godt i gang, bør man ikke lukke tidligere, da man selv har valgt at tage lukkevagten.
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Hvis der ikke er gang i festen og ikke er mange gæster kan man godt vurdere at man lukker baren.
Hvis det sker at gæsterne bliver for fulde, er det også i orden at lukke festen.

Bevillingsregler
RUCbar har en alkoholbevilling – denne hænger også i fysisk form på siden af det ene køleskab. Vi
har tilladelse til udskænkning af alkoholiske drikke fra kl. 05.00 til kl. 02.00. Det er derfor vigtigt, at
vi aldrig lukker senere end kl. 02.00.
I tilfælde af udendørsservering, må dette ikke foregå efter kl. 23.00. Det samme gælder afspilning
af musik udendørs.
Vi sælger dog først alkohol fra kl. 14.00 (præcis), da dette er bestemmelserne der er lavet med
RUC.

Fødevarekontrol
RUCbar er registreret hos Fødevarestyrelsen da vi håndterer fødevarer til servering (mælk). Derfor
er der nogle få ting, som vi skal huske:
Temperaturkontrol - dagligt
Hver dag skal vi foretage en temperaturkontrol af vores køleskabe. På åbne/lukke-rapporten skal
du skrive temperaturen målt i køleskabene den pågældende dag. Herefter vil en af de
økonomiansvarlige skrive temperaturerne ned i kontrolskemaerne i egenkontrol-mappen.
Temperaturkontrol ved varemodtagelse
Når vi modtager mælk fra nemlig.com skal vi tjekke mælkens temperatur ved ankomst.
Termometeren til dette findes i køkkenet på hylden med espressomaskine-tilbehør. Åbn en
mælkekarton, sæt termometeret i mælken og aflæs temperatur. Temperaturen noteres på
åbne/lukkerapporten ved ”milk delivery temperature”. Såfremt temperaturen er over 5 grader,
vurderer du om den fortsat er brugbar, og skriver i kommentarfeltet, at den er vurderet til at være
ok. Herefter vil en af de økonomiansvarlige skrive temperaturerne ned i kontrolskemaerne i
egenkontrol-mappen.
Generelt
Mappen med egenkontrol findes inde på kontoret i reolen. I tilfælde af at der kommer
kontrolbesøg, er det her du kan finde mappen som skal fremvises. Vores egenkontrol-beskrivelse,
risikoanalyser, kontrolskemaer og lign. findes blandt andet i denne mappe. Beskrivelsen er
ligeledes af finde på Facebook-gruppen for barchefer.

Udrykning og andre ”emergencies”
I tilfælde af at alarmcentralen kontaktes, eller at der på anden måde forekommer udrykning til
RUCbar, skal formanden kontaktes. Ikke nødvendigvis lige med det samme, da det er vigtigere at I
har/får kontrol over den givne situation først, men så snart det er muligt, kontaktes formanden
vedrørende hændelsen. Du kan finde formandens kontaktoplysninger på vores Facebook-gruppe, i
afsnittet: Om.
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