Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse
og har mere end 5 kvarters transport til skolen.

Velkommen til
EUC Nords skolehjem
Hjørring
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Velkommen
På EUC Nord tilbyder vi skolehjem for elever på ungdomsuddannelserne. Her kan du bo
i trygge rammer sammen med
andre unge, mens du er
under uddannelse.
Vi tilbyder gode værelses- og
fællesfaciliteter, hvor du kan
skabe en god hverdag med
skole og venner.

Ankomst

Vigtige tider

Du er velkommen til at tage dit værelse i brug dagen
før første skoledag fra kl. 19.00. Nøglen udleveres
på skolehjemmets kontor. Kontoret finder du på
nederste gang, værelse nr. 101. Din værelsesnøgle
passer også til et af klædeskabene på værelset.

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

Biler og cykler
Er du i bil kan du parkere umiddelbart nord for
skolehjemmet – indkørsel fra Hestkærvej. Indtil du
har tilladelse, kan du parkere på skolens parkeringsplads 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
Som elev på skolehjemmet skal du ikke skifte folkeregisteradresse. Du skal kun meddele adresseændring til posthuset.
Post kan afhentes efter kl. 16.00 hos skolehjemsassistenten. Skal du modtage post, er din adresse:
følgende:
Dit navn
Dit værelsesnummer
Skolehjemmet
M.P. Koefoeds Vej 4
9800 Hjørring

Telefonnumre
Skolehjemmets telefonnr. er: 7224 6081.

Hvis du har meget svært ved at vågne, kan du bestille vækning hos skolehjemassistenten.
Spisetider
07.30 - 08.00: Morgenmad
11.25 - 11.55: Frokost
15.05 - 15.30: Eftermiddagskaffe
17.30 - 18.00: Aftensmad
20.00 - 20.30: Aftenkaffe

Pligter
På skift hjælper beboerne »madmor« med afrydning
efter aftensmaden. Vi forventer selvfølgelig, at du
altid rydder op efter dig selv i forbindelse med måltider og andre aktiviteter.

Værelset
Du skal selv rydde op på værelset og holde det rent.
Den lille forgang til hvert værelse og toilettet gøres
rent af rengøringspersonalet 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 ansvarlige for inventaret på dit
værelse.
Er der defekter eller mangler på værelset, så gør
opmærksom på det hos skolehjemassistenten.

Personale
I det daglige har du mulighed for at træffe Erik Risager på vejlederkontoret. Efter skoletid vil der være
en skolehjemsassistent til stede fra kl. 16.00 til næste
morgen kl. 08.00. Skolehjemsassistenterne 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 af en eller anden grund har
behov for.

Glemt/mistet nøgle
Har du glemt nøglen hjemme eller mistet den, kan
du få en anden mod betaling af 300 kr., som refunderes ved tilbagelevering.

Internet
Skolehjemmet disponerer over to PC'er med internetadgang. Desuden har alle beboerne mulighed
for at medbringe egen PC og bruge skolens trådløse
netværk.

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

Tobaksrygning
Tobaksrygning er ikke tilladt på skolens område.

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

Betaling for ophold
Der gælder disse regler for betaling under
skolehjemsophold:
· 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 uddannelsesaftale,
skal du betale 508,25 kr. pr. uge for opholdet
(pr. 01.01.2018).
· Opholdet er gratis, hvis du er forsørger for et barn
under 18 år.

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

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

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 arrangementer.

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

Elever under 18 år

Ferier og fridage

Skolehjemsbeboere under 18 år skal senest kl. 23.00
meddele skolehjemsassistenten, at de er på skolehjemmet og må efterfølgende ikke forlade skolens
område.

Skolehjemmet er ikke åbent i weekender og på
fridage. Derfor må du rejse hjem, når der er ferie og
i weekender. For elever med bopæl i Grønland og på
Færøerne gælder der andre regler. Kun i helt specielle tilfælde og efter aftale med Erik Risager kan du
få lov til at blive på skolehjemmet i disse perioder.

Gæster
Det er kun tilladt at have gæster på skolehjemmet i
tidsrummet fra kl. 15.00-23.00. Har du besøg uden
for dette tidsrum, skal du indhente tilladelse ved
skolehjemsassistenten eller Erik Risager.
Overnattende gæster betaler 50 kr. pr. nat og skal
forlade 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.

Fri transport
I forbindelse med din hjemtransport i ferier og weekender, betaler skolen for din frem- og tilbagerejse
mellem skolehjem og dit hjem. Efter gennemført
rejse, som skal være foretaget med billigste offentlige transportmiddel, skal du aflevere dine billetter i
skolens elevadministration. Disse skal forinden være
attesteret af Erik Risager. Aflevering skal ske senest
ugen efter den sidste rejsedag.
Denne ordning gælder ikke for elever der får transportudgifterne dækket på anden vis som fx elever
med uddannelsesaftale samt elever fra Færøerne og
Grønland.

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 kontakte
skolehjemmets egen læge.

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

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 øjeblikkelig bortvisning fra skolehjemmet.
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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 manglende rengøring eller defekter
på værelset, vil du efterfølgende modtage en regning.

Om os

EUC Nord

•

M. P. Koefoeds Vej 10

•

9800 Hjørring

•

tlf. 7224 6000
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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.

•

info@eucnord.dk

