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VELKOMMEN TIL
SKOLEHJEMMET

Vi håber, du får et godt kursusophold 
på EUC Nordvestsjælland.

For at dit ophold skal blive så godt som muligt for alle, er det hensigts
mæssigt, at vi lever efter de samme få, men nødvendige regler og retnings
linjer.

Vi prøver, så vidt det er muligt, at tilgodese dine ønsker og behov, men vi 
stiller naturligvis også  nogle krav til dig omkring opførsel og omgangstone. 
Skolehjemsmiljøet er præget af forskellige beboertyper:  elever, kursister 
samt medarbejdere. Det forventes at alle omgår hinanden med respekt.

På skolen er der personale døgnet rundt i form af lærere i under
visningstiden og skolehjemsassistenter i fritiden.

Folderen her giver dig en række praktiske oplysninger i forbindelse 
med dit ophold. Skulle du få brug for yderligere informationer, er du 
altid velkommen til at kontakte skolehjemmet på telefon: 20 75 56 53 
(eftermiddag og aften) eller: 72 29 03 05 (dagtimerne).

Velkommen til.

Med venlig hilsen
Anne Reusch
Leder af skolehjemmet
EUC Nordvestsjælland
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INDKVARTERING, 
OPHOLD OG AFREJSE

Indkvartering
Indkvarteringen kan tidligst ske fra kl. 19 dagen før. Har du først mulighed for 
at ankomme efter kl. 22, skal du kontakte skolehjemsassistenten på tlf. 20 75 
56 53 for at aftale nærmere.

Skulle du mod forventning opleve fejl eller mangler på det værelse du bliver 
anvist, skal du gøre opmærksom på det til skolehjemsassistenten inden et 
døgn.

Ophold
Der er ingen kursister på skolehjemmet i weekenderne. Der bliver derfor låst 
af kl. 16.00 om fredagen, hvilket betyder, at alle beboere skal være ude på 
dette tidspunkt.

Yderdørene bliver låst om aftenen, men du kan altid lukke dig ind med 
dit adgangskort.

Afrejse
Ved afrejse skal du forlade værelset inden kl. 9.30. Nøglen og 
adgangskortet skal du aflevere i receptionen.
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VÆRELSER 
OG INVENTAR

Under dit ophold bor du på enkeltværelse. Din nøgle passer til 
værelsesdøren og skolens motionsrum. Alle værelser er røgfri.
 
Du er under dit ophold ansvarlig for værelset og dets inventar. 

• Sluk venligst lyset og evt. andre elektriske apparater og luk vinduer  
(pga. tyveri m.m.) når du forlader værelset.

• Læg venligst madrester i affaldsspanden på gangen (pga. lugt  gener)  
og stil kaffekopper eller anden service tilbage i kantinen efter brug.

Det er din egen forsikring, der dækker for evt. tyveri af dine ejendele. 
Er du uheldig og forvolder skade på inventar eller udstyr enten på dit 
eget værelse eller i fælles opholdslokaler, skal du hurtigst muligt 
meddele dette til skolehjemsassistenten.

Af hensyn til andre brugere er det ikke tilladt at benytte skolehjemmets 
møbler i tv og opholdstuen iført arbejdstøj. Derfor forventer vi, at du 
skifter til almindeligt tøj efter værkstedsundervisning.

Der er WiFi overalt på skolen og på værelserne.
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FORPLEJNING 

Alle måltider indtages 
i skolens kantine.

Morgenmad fra kl. 07.00 til  07.30
Middagsmad fra kl. 11.15 til  12.30
Aftensmad fra kl. 18.00 til  18.45

Aftensmaden bliver serveret som kold buffet med en lun ret. Senere 
på aftenen vil der være kage og mulighed for at lave kaffe.

Det er muligt at købe sodavand og slik m.m. i kantinens åbningstid. 
Derudover er det muligt at købe sodavand i skolehjemmets automater. 
Du kan betale med kontanter og dankort.
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MANGE
AKTIVITETER

Skolehjemmet har en række 
faciliteter og aktiviteter:

• WiFi på hele skolens område
• Dagligstue med tv
• Bordtennis
• Billard
• Dart
• Fiskeri
• Låne cykler
• Fodbold
• Volleyball
• Hockey

Derudover er der:
• ca. 5 km til paint ball (Odsherred Eventpark)
• ca. 12 km til Holbæk Gokart Land
• ca. 12 km til Sportsbyen (forskellige sportsgrene + træningscenter)

Der er endvidere mulighed for at vaske sit tøj i skolehjemmets  vaskerum.  
Der er sæbedispenser på vaskemaskinen.
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SKOLEHJEMMETS 
OPHOLDS- OG HUSREGLER

Vi forventer, at du udviser fornuftig og ansvarsfuld adfærd – og vi tager det 
for givet, at du viser hensyn over for de andre beboere på skolehjemmet.

Rygning: Der er rygeforbud indendørs på hele skolen/skolehjemmet. Rygning 
udendørs foregår kun på anmærkede områder.

Alkohol og narkotika: Da der bor mange unge på skolehjemmet accepterer 
vi under ingen omstændigheder indtagelse og/eller opbevaring af øl, vin 
og spiritus eller narkotiske stoffer på skolen. 

Gæster: Overnattende gæster er tilladt, hvis det er muligt af hensyn til øvrige 
elever/kursister og kun ifølge aftale med receptionen og skolevag ten. Det 
koster kr. 150 pr. nat inkl. morgenmad.

Husdyr: Der må ikke være husdyr på skolehjemmet.

Overtrædelse kan medføre øjeblikkelig bortvisning fra skolehjemmet. 

Kursister, der bortvises fra skolehjemmet, skal forlade skolehjemmet snarest 
muligt efter bortvisningen og må herefter ikke opholde sig på skolens område 
efter undervisningstid.



PERSONALET
PÅ SKOLEHJEMMET

Anne Reusch
Leder af skolehjemmet

Martin Neess
Skolehjemsassistent

Jesper Christensen
Skolehjemsassistent

Thomas Hagen
Skolehjemsassistent

Henrik Trebbien
Skolehjemsassistent

Stefan Broby Larsen
Skolehjemsassistent

Karina Baioumi
Vikar

Audebo afdelingen
Audebo Skolevej 6B, 4300 Holbæk
Tlf.: 20 75 56 53 (kl. 1607)
Direkte: 72 29 03 05 (dagtimerne)
Mail: eucnvs@eucnvs.dk
www.eucnvs.dk Revideret november 2020


