
Velkommen til
EUC Nords kollegium - Hjørring

facebook.com/
skolehjem



Kollegiet er en del af skole-
hjemmet på EUC Nord i Hjør-
ring. Kollegianerne er primært 

elever på hhx, htx samt 
lærlingeuddannelserne.

Vi tilbyder gode værelses- 
og fællesfaciliteter, hvor du 
kan skabe en god hverdag 

med skole og venner.

Velkommen



Ankomst

Når du ankommer, kan du få udleveret din værelsesnøgle 
på skolehjemmets kontor. Kontoret finder du på nederste 
gang, værelse nr. 101. Din værelsesnøgle passer også til et af 
klædeskabene på værelset.

Biler og cykler

Er du i bil kan du parkere umiddelbart nord for skolehjem-
met – indkørsel fra Hestkærvej. Hvis du medbringer egen 
bil, skal du indhente en parkeringstilladelse ved Erik Risager. 
Indtil du har tilladelse kan du parkere på skolens parke-
ringsplads ved Albert Ginges Vej.

Cykler og knallerter kan parkeres i stativerne til venstre 
for indgangen til skolehjemmet – eller i cykelskuret, som du 
har adgang til med din værelsesnøgle.

Din adresse 

Dit navn
Dit værelsesnummer
Skolehjemmet
M.P. Koefoeds Vej 4
9800 Hjørring

Post kan afhentes efter kl. 16.00 hos skolehjemsassistenten. 

Telefonnumre

Skolehjemmets telefonnr. er 7224 6081.

Vigtige tider

Morgenvækning
07.00: Der vækkes 1. gang via højttaleranlægget
07.25: Der vækkes 2. gang via højttaleranlægget

Hvis du har meget svært ved at vågne, kan du bestille vækning 
hos skolehjemsassistenten.

Værelset 

Du skal selv rydde op på værelset og holde det rent. Den 
lille forgang til hvert værelse og toilettet gøres rent af ren-
gøringspersonalet en gang om ugen, men det forudsætter, 
at der er ryddet op. 

Der er dyne, hovedpude og undermadras på værelset, 
men du skal selv medbringe og skifte linned med jævne 
mellemrum.

Du er naturligvis ansvarlig for inventaret på dit værelse. 
Er der defekter eller mangler på værelset, så gør opmærk-
som på det hos skolehjemsassistenten.

Personale 

I det daglige har du mulighed for at træffe Erik Risager på 
vejlederkontoret. Efter skoletid vil der være en skolehjems-
assistent til stede fra kl. 16.00 til næste morgen kl. 08.00. 
Skolehjemsassistenterne kan forestå fælles fritidsaktivite-
ter, hjælpe med lektier, rådgive om faglige eller personlige 
problemer.



Glemt/mistet nøgle

Har du glemt nøglen hjemme eller mistet den, kan du få en 
anden mod betaling af 300 kr., som refunderes ved tilbage-
levering.

Internet

Skolens trådløse net dækker også kollegiet.

Fællesrum

I vores to dagligstuer er der mulighed for at se tv, spille 
pool, playstation, dart, bræt- og kortspil, som du låner hos 
skolehjemsassistenten.

Tobaksrygning

Tobaksrygning er ikke tilladt på skolens område.

Betaling for ophold

Prisen for et kollegieværelse er 1.600,00 kr. pr. md. Der 
betales ingen indskud.

Forsikring

Skolehjemmet har ingen indbo- eller ulykkesforsikring, der 
dækker dig under dit ophold. Vi vil anbefale dig at under-
søge dine forsikringsforhold inden du flytter ind hos os.

Rengøringsvogn og støvsuger finder du 
på hver etage. Støvsugeren kan lånes ved 
henvendelse på skolehjemskontoret.

Rengøring... 



Fælleskøkken

Som kollegianer er du på egen kost. Du har adgang til et af 
vores fælleskøkkener, som indeholder køleskab, fryser og 
hylder til opbevaring af kolonialvarer samt det porcelæn, 
gryder, pander m.m. som du får brug for.

Du skal altid aflevere køkkenet i samme stand, som du 
overtog det. Hertil kommer, at du indgår i en turnusordning 
for rengøring af køkkenet.

Som kollegianer har du mulighed for at købe aftensmad i 
kantinen sammen med vores skolehjemselever.

Tøjvask- og tørring

Der er vaskemaskiner og tumblere opstillet i stueetagen. 
Vaske- og tørremønter kan købes på skolehjemskontoret.

Fritid og aktiviteter

Fritidsaktiviteter som fx. bordtennis, svømning, fodbold, 
pool, badminton, minigolf, fisketure, biograf-/filmaftener, 
fitness m.m. tilrettelægges af skolehjemsassistenterne 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.

Elever under 18 år

Beboere under 18 år skal senest kl. 23.00 meddele skole-
hjemsassistenten, at de er på skolehjemmet og må efterføl-
gende ikke forlade skolens område. 



Det er vigtigt, at du selv er aktiv og 
kommer med forslag til aktiviteter, så vi 
sammen kan have en indholdsrig fritid. 

Fælles
aktiviteter... 



Gæster

Det er kun tilladt at have gæster på skolehjemmet i tids-
rummet fra kl. 15.00-23.00. Har du besøg uden for dette 
tidsrum, skal du indhente tilladelse ved skolehjemsassisten-
ten eller Erik Risager.

Overnattende gæster betaler 50 kr. pr. nat og skal for-
lade skolehjemmet efterfølgende dag senest kl. 08.00.

Aflåsning 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 dørchip.

Nattero

Der skal være ro på værelserne kl. 23.00.

Ferier og fridage

Alle skolehjemseleverne samt kollegianere under 18 år har 
hjemrejse i alle weekender og ferier. For beboere fra Grøn-
land og Færøerne gælder særlige regler. 

Sygdom

Sygdom meddeles skolen på telefon 7224 6000 inden kl. 
09.00. Du skal også meddele dette til skolehjemsassistenten 
i tidsrummet 07.00 - 07.25. Har du behov for at søge læge, 
hjælper vi med kontakt til skolehjemmets egen læge.

Rusmidler

ØL - SPIRITUS - EUFORISERENDE STOFFER
Generelt er indtagelse og opbevaring af spiritus, vin og 
øl på skolehjemmets område forbudt, og overtrædelse af 
disse regler vil medføre bortvisning. Det samme gælder, 
hvis du træffes synligt beruset på skolehjemmet.

Hvis det konstateres, at en beboer har indtaget eller er 
påvirket af euforiserende stoffer, vil dette betyde øjeblikke-
lig bortvisning fra skolehjemmet.



EUC Nord
Skolehjem/kollegium – Hjørring
M.P. Koefoeds Vej 4
9800 Hjørring
Erik Risager
Telefon 7224 6080/2535 6780
er@eucnord.dk

Om os
EUC Nord er Vendsyssels største erhvervsskole med et meget bredt udbud af erhvervsuddannelser 
og efteruddannelser. En erhvervsuddannelse er en god start på en videregående uddannelse. 

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

Afrejse

Når du afslutter dit skoleophold, skal værelset være ryddet 
og rengjort den sidste skoledag senest kl. 16.30, og nøglen 
afleveres til skolehjemsassistenten. Såfremt der er manglen-
de rengøring eller defekter på værelset, vil du efterfølgende 
modtage en regning.

... følg os på facebook.com/skolehjem
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