
OPHOLDS- OG HUSREGLER
Uanset alder, har du pligt til at orientere skolehjemsassistenten, når du ikke 
sover på dit værelse om natten, af sikkerhedshensyn.

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

Der må ikke forefindes husdyr på skolehjemmet.

Der følges op på din adfærd, hvis du under dit kursus/skoleophold:
 »  Færdes i synlig eller mærkbart beruset tilstand
 »  Er i kontakt med myndighederne (politi m.m.)
 »  Der klages over dig og din opførsel
 »  Optræder eller færdes på en måde, der skader skolens image.

Kl. 23.00 (særlige områder kl. 22.00) skal der være ro på værelser og 
 gangene. Du er medansvarlig for, at der altid opretholdes den fornødne ro på 
skole hjemmet, således at alle kan være her og ikke  forstyrres.

HOVEDDØREN TIL SKOLEHJEMMET OG KURSUSCENTRET ER AFLÅST FRA
KL. 22.00 - 06.30 - husk derfor at medbringe din værelsesnøgle og adgangs-
kort, hvis du forlader skolen i dette tidsrum. Op til weekenderne  lukker skolen 
fredag kl. 16.00 og åbner igen søndag kl. 19.00.

Du har et medansvar for opretholdelse af god omgangstone og opførsel 
over for andre elever, skolens personale og skolens gæster.

VÆRELSERNE
Under dit ophold indkvarteres du på et enkelt- eller dobbeltværelse. Væ-
relsesnøglen udleveres ved ankomsten til skolen. Ved udlevering af nøglen, 
skal elev/kursist kvitterer for denne. Mister du nøglen under opholdet, ko-
ster det kr. 300 for en ny nøgle.

Du er ansvarlig for værelset og dets inventar. Du skal selv sørge for forsik-
ring, da skolen ikke dækker tyveri af dine effekter eller ejendele. Hvis indbo 
og/eller inventar ødelægges, ridses eller på anden måde forringes, påhviler 
der dig et erstatningsansvar.

Sengetøj SKAL benyttes - i modsat fald vil du blive opkrævet kr. 200 for vask 
af dyner og puder.

Røgalarmerne på skolehjemmet er opsat for din sikkerhed. Røgalarmener 
må ikke deaktiveres. 

UDLØSES RØGALARMEN HÆFTER DU FOR UDGIFTERNE TIL UDRYKNINGS-
MANDSKABET M.M.

DER MÅ IKKE RYGES PÅ VÆRELSERNE.

Du er forpligtet til dagligt at holde orden på dit værelse, dette indebærer:
 » Rengøring af værelset
 » Slukke lyset og tv’et når du går
 »  Lukke vinduer (pga. tyveri m.m.)
 »  Lægge madrester m.m. i affaldsspanden på gangen (pga. lugt gener, hy-

giejne mm.)
 »  Returnere service til kantinen

Der forefindes støvsuger og diverse rengøringsartikler til fri afbenyttelse for 
eleverner. Spørg skolehjemsassistenten. For at minimere vedligeholdelsen, 
vil der ligeledes blive foretaget regelmæssigt værelseseftersyn.

Der må ikke opbevares madvarer eller anden spiseligt på gesimsen uden for 
dit vindue (pga. rotter og andre skadedyr).

Du må gerne høre musik og se tv på dit værelse uden at forstyrre andre, så 
vis hensyn. Dit anlæg m.m. vil blive inddraget hvis vi gentagende gange skal 
bede dig skrue ned.

SÆRLIGE OPHOLDSREGLER
Ved ophold på skolehjemmet accepterer man under ingen omstændigheder 
nogen former for vold, trusler om vold eller slagsmål. Dette gælder også 
psykisk vold, samt enhver form for racistiske udtalelser om og mod personer, 
der opholder sig på skolen.

Indtagelse og/eller opbevaring af alkohol på skolen er ikke tilladt. 

Under dit ophold accepteres under ingen omstændigheder indtagelse, op-
bevaring eller transport af euforiserende stoffer (hash og andre rusmidler). 
Dette gælder også remedier samt værktøjer til indtagelse af disse.

Tyveri og hærværk af skolens og/eller andres ejendele, accepteres under 
ingen omstændigheder.

Under bestyrket mistanke om overtrædelse af ovenstående regler vil du blive 
konfronteret med dette og dit værelse vil blive gennemgået af personalet på 
skolen. I visse tilfælde vil politiet blive tilkaldt.

Overtrædelse af de særlige opholdsregler, vil medføre øjeblikkelig bortvisning 
fra skolehjemmet. For EUD-elever meddeles en bortvisning til din praktik-
plads for elever under 18 år vil forældre/værge også blive kontaktet.

Elever/kursister, der bortvises fra skolehjemmet, skal forlade skolehjemmet 
snarest mulig efter bortvisningen og må ikke opholde sig på skolens område 
efter undervisningstid.

Hvis du er pålagt et erstatningskrav, vil du ikke kunne komme i betragtning 
til at bo på skolehjemmet, før dette erstatningskrav er afviklet eller der er 
indgået en aftale med en ansvarlig for skolehjemmet.

AFREJSE ELEVER / KURSISTER
Ved afrejse forlades værelserne kl. 9.30 – rengjorte og i samme stand som 
da I modtog dette.

Rengøringen omfatter:
 »  Møbler sættes på plads
 »  Skuffer og skabe tømmes

 For EUD-elever gælder desuden:
 »  Støvsugning af værelse, lille gang og toilet
 »  Aftørring af borde, skuffer og skabe
 » Radiatore slukkes
 » Vinduer lukkes

Hvis dette ikke er overholdt vil du blive opkrævet kr. 500 for rengøringen.

Nøglen skal afleveres i receptionen.

Dit værelse bliver gennemgået ved afrejse og konstateres der fejl og mangler, 
vil du blive konfronteret med dette.

OPHOLDS- & HUSREGLER 
FOR SKOLEHJEMMET

ALLE MÅLTIDER INDTAGES
I SKOLENS KANTINE

VAGT TELEFON: 20 75 56 53

Morgenmad fra kl.   7.00  til   7.30
Middagsmad fra kl. 11.15  til 12.30
Aftensmad fra kl. 18.00  til 18.45
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