
Velkommen til
EUC Nords skolehjem

Frederikshavn

Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse
og har mere end 5 kvarters transport til skolen.
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Velkommen
På EUC Nord tilbyder vi skolehjem for elever 

på EUD-uddannelserne. Her kan du bo i trygge 

rammer sammen med andre unge, 

mens du er under uddannelse. 

Vi tilbyder værelses- og fællesfaciliteter, hvor 

du kan skabe en god hverdag 

med skole og venner. 

På skolehjemmet bor man på dobbeltværelser, 

sammen med en elev fra samme hold 

eller uddannelse. 

På skolehjemmet går 80-90% af 

beboerne på skolens 

eventteknikeruddannelse.
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Spisetider, hverdage

07.30 - 08.15 Morgenmad
11.15 - 12.00 Frokost (maden serveres kl. 11.15)
17.30 - 18.00 Aftensmad (maden serveres kl. 17.30)
ca. 20.00 Aftenkaffen m/ tilbehør serveres på 

skolehjemmet 

I weekenden færdigtilbereder du og dine kamme-
rater selv maden fra kantinen. Der er nyt køkken/
opholdsrum på skolehjemmet. Typisk er der max. 
10-12 personer på skolehjemmet i weekenden. 

Værelset

En fjerdedel af værelserne er renoverede i foråret 
2016 – de øvrige er af ældre dato. Vi arbejder på, at 
få alle værelser renoveret inden for få år.
Værelserne er møbleret med seng, stol, skab, samt 
skrivebord. Der er ikke plads til, at du medbrin ger 
egne møbler. 
Du skal selv rydde op på værelset og holde det rent. 
Forgang/køkkenet, og toilettet gøres rent af rengø-
ringspersonalet en gang om ugen, men det forud-
sætter, at der er ryddet op.
Der er dyne og hovedpude på værelset, men du skal 
selv medbringe og skifte linned med jævne mellem-
rum. Ønsker du at benytte egen dyne og pude, skal 
du gøre tydeligt opmærksom på det ved ankomsten.
Du er naturligvis ansvarlig for inventaret på dit værel-
se. Er der defekter eller mangler på værelset, så gør 
opmærksom på det hos skolehjemsassistenten.

Ankomst

Du er velkommen til at tage dit værelse i brug dagen 
før første skoledag fra kl. 19.00. Nøglen udleveres 
på skolehjemmets kontor, som fi ndes på førstesalen, 
til venstre for opholdsrummet. Din værelsesnøgle 
passer også til cykelskuret.

Biler og cykler

Er du i bil kan du parkere uden for skolehjemmet. 
Cykler og knallerter kan parkeres i skuret ved skole-
hjemmet.

Din adresse 

Som elev på skolehjemmet skal du ikke skifte folke-
registeradresse. Du skal kun meddele adresseæn-
dringen til posthuset. Post udleveres til aftensmaden, 
eller du kan afhente den på skolehjemmets kontor. 
Skal du modtage post, er din adresse følgende: 
Dit navn
Dit værelsesnummer
Skolehjemmet
Hånbækvej 46
9900 Frederikshavn

Måltider

Når du er elev på skolehjemmet, er kosten inkluderet 
i dit ophold. Er der særlige hensyn at tage til dig, vil 
vi gerne høre om dem på forhånd – kontakt uddan-
nelsessekretær Mette Berg på mba@eucnord.dk, 
tlf. 7224 6413. Hverdagsmåltider serveres i skolens 
kantine.



Personale

Fra kl. 16.00 er der en skolehjemsassistent til stede 
til næste morgen kl. 07.00. Skolehjemsassistenter-
ne kan forestå fælles fritidsaktiviteter, hjælpe med 
lektier, rådgive om faglige eller personlige problemer. 
I kantinen – hvor alle dagens måltider fra mandag til 
fredag indtages – møder du vores kantinepersonale. 
Tal med dem, hvis du har ønsker til forplejningen.

Internet

Alle beboere har mulighed for at medbringe egen pc 
og bruge skolens trådløse netværk.

Tobaksrygning

Tobaksrygning er ikke tilladt på skolens område. 
Uden for skoledagen må du ryge på anvist område 
ved skolehjemmet. Al rygning indendørs er strengt 
forbudt - det koster kr. 1000,- hver gang vi konsta-
terer, at der har været røget på dit værelse.

Betaling for opholdet

Der gælder disse regler for betaling under 
skole hjemsophold: Hvis du er under 18 år gammel, 
og du ikke har en uddannelsesaftale, er opholdet 
gratis. Er du fyldt 18 år, eller har du en uddannelses-
aftale, skal du betale  508,25 kr. pr. uge for ophol-
det (pr. 01.01.2018). Opholdet er gratis, hvis du er 
forsøger for et barn under 18 år. 
Skolepraktikelever kan fritages for betaling under 
VFU, Virksomheds Forlagt Undervisning. Kopi af 
VFU-aftalen skal afl everes hos Mette Berg i admini-
strationen som dokumentation for fritagelsen forud 
for VFU-opholdet. Skolehjemsnøglen skal afl everes i 
perioden.

Fællesrum...
I vores dagligstue er der mulighed for at 

se tv, spille bordfodbold samt bræt- og 

kortspil, som du låner hos skolehjems-

assistenten.



Tøjvask og -tørring

Der er vaskemaskiner og tumbler opstillet i stueeta-
gen. Vaskekort kan købes på skolehjemskontoret.

Forsikring

Skolehjemmet har ingen indbo- eller ulykkesforsik-
ring, der dækker dig under dit ophold. Vi vil anbefale 
dig at undersøge dine forsikringsforhold, inden du 
fl ytter ind hos os.

Fritid og aktiviteter

Fritidsaktiviteter som fx. svømning, fodbold, bad-
minton, minigolf, fi sketure, biograf-/fi lmaftener, 
fi tness m.m. tilrettelægges af skolehjemsassisten-
terne i samråd med beboerne. Det er vigtigt, at du 
selv er aktiv og kommer med forslag til aktiviteter, 
så vi sammen kan have en indholdsrig fritid. Der må 
påregnes en mindre egenbetaling for visse arrange-
menter. I vinterhalvåret har vi adgang til gymnastik-
salen på naboskolen – det er gratis at deltage i de 
aktiviteter, der afvikles dér.

Afl åsning af yderdøre

Yderdørene er låst hver aften fra kl. 23.00 til næste 
morgen kl. 07.00. Du kan altid komme ud, men skal 
du ind efter kl. 23.00, kan dørene kun åbnes ved 
hjælp af din nøgle.

Nattero

Der skal være ro på værelserne og fællesarealer fra 
kl. 23.00.



Det er vigtigt, at du selv er aktiv og 

kommer med forslag til aktiviteter, så vi 

sammen kan have en indholdsrig fritid. 

Fælles
aktiviteter... 



Ferier og fridage

Skolehjemmet er åbent i weekenderne, og tilmel-
dingen sker om onsdagen. Der er tilkaldevagt på i 
weekenderne og vagten kigger uanmeldt forbi fl ere 
gang i løbet af weekenden. 
I sommerferien og i julen er skolehjemmet lukket. 
Som udgangspunkt er der lukket på helligdage. 
Der er åbent for elever, der går i skole i efterårs- og 
vinterferien. 

Fri transport

I forbindelse med ferie og weekender kan skolehjem-
selever få transporten mellem skolehjem og hjem 
refunderet i de tilfælde, hvor du reelt rejser hjem. 
Rejsen skal være med billigste offentlige transport-
middel. Refusionen søges digitalt. Du får link ved 
ankomsten.

Sygdom

Sygdom meddeles på elevplan (intrasystem). Har du 
behov for at søge læge, hjælper vi med kontakt til 
skolehjemmets egen læge. Søren Bjerregaard, Knu-
densvej 6, telefon 9843 5000 - Husk at medbringe 
sygesikringsbevis.

Rusmidler

Øl - Spiritus - Euforiserende stoffer
Indtagelse af spiritus, vin og øl på skolens og skole-
hjemmets område er forbudt. Hvis det konstateres, 
at en beboer har indtaget eller er påvirket af eufo-
ri se rende stoffer, vil dette betyde øjeblikkelig bort-
visning fra skolehjemmet. Skolens reglement ind-
skærper, at man kan blive bedt om at afl ægge en 
narkotest. 

Afrejse

Når du afslutter dit skoleophold, skal værelset være 
ryddet og alt affald fjernet. Dit værelse skal synes 
aftenen inden afrejse – kontakt skolehjemsassisten. 
Kl. 10 på afrejsedagen skal al bagage være placeret 
på skrivebordet, således at rengøringspersonalet kan 
komme til. Du skal afl evere nøglen på skolens kontor 
eller til skolehjemsassistenten. Hvis der er manglende 
rengøring eller defekter på værelset, vil du efter-
følgende modtage en regning.



EUC Nord
Skolehjem – Frederikshavn
Hånbækvej 46
9900 Frederikshavn

Koordinator
Kristian Holme Andersen
Telefon 7224 6619
khoa@eucnord.dk 

Sekretær
Mette Berg
Telefon 7224 6413
mba@eucnord.dk

eu
cn

o
rd

.d
k · m

aj 2018

FACEBOOK.COM/FRHSKOLEHJEM

EUC Nord  •  M. P. Koefoeds Vej 10  •  9800 Hjørring  •  tlf. 7224 6000  •  info@eucnord.dk


