
 

Velkommen på         

EUC Syd Skolehjem  

Tønder 



GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2017 

Vi byder dig velkommen til dit ophold, og vil med denne folder gerne give dig mulighed 

for at få et overblik over stedet, vores regler og de tilbud vi har til dig! 

Der vil på tavlen udenfor fællesrummet være mulighed for at holde sig orienteret, om 

forskellige arrangementer og aktiviteter. Hvis du har lyst er du velkommen til at deltage. 

Når du får udleveret din nøgle ved ankomst, accepterer du automatisk de gældende reg-

ler og politikker der er gældende for skolehjemmet, og som står beskrevet nedenfor. 

 

DIN ADRESSE    EUC Syd Skolehjem  

UNDER OPHOLDET:   Bargumsvej 19-21 

      6270 Tønder 

 

 

TELEFON: Mellem 07.45 og 15.30 +45 51 31 48 07 mellem 16.00 og 

07.00 vagttelefonen. +45 51 31 55 21  

HUSREGLER: Når du bor på skolehjemmet, er du forpligtet til at medvirke 

til, at andre også får et rart og positivt ophold.  Da vi er man-

ge samlet på lidt plads, er alle nødt til at vise hensyn og det 

gør du ved: 

At der er ro på værelset fra kl. 23.00. At være stille, hvis du 

kommer sent hjem. At optræde ansvarligt – også uden for 

huset. At holde orden og gøre rent på dit værelse og badevæ-

relse. Kun at spise i kantinen og ikke fjerne mad og service 

derfra. UNDLAD at spille høj musik – hverken for åbne døre 

og vinduer eller på skolehjemmets parkeringspladser og ude 

områder. 

Pr. 31. juli 2016 er det ikke længere tilladt at have nogen for-

mer for husholdningsredskaber på værelset. Det gælder køle-

skabe, toastere, micro- og miniovne, elkedler, kaffemaskiner 

samt lignende el artikler. 



RYGEREGLER: Rygning på EUC Syds område er ikke tilladt. Rygeforbuddet gælder 

også alle former for elektroniske tobaksudstyr. Overtrædelse af 

skolens rygepolitik kan medføre en mundtlig advarsel. 

På skolehjemmet vil rygning indendørs ikke blot medføre en påta-

le, men ligeledes en regning på kr. 1.500 for ekstra rengøring. Gen-

tagelse medfører bortvisning. 

 

ALKOHOLREGLER: Ingen former for alkohol må forefindes eller drikkes på skolehjem-

mets område. Dette gælder såvel indendørs som udendørs på hele 

skolehjemmets område. Overtrædelse medfører bortvisning. Bort-

visning fra skolehjemmet medfører, et brev til læremester såfremt 

du har en, og at du ikke automatisk bliver optaget på skolehjem-

met til næste skoleperiode. Du skal søge om det igen! 

 

NARKOREGLER:  Ingen former for euforiserende stoffer og narkotika accepteres. 

Det er en grov overtrædelse af skolens ordensregler at være i på-

virket tilstand på skolehjemmet samt indtage eller opbevare eufo-

riserende stoffer og narkotika på skolens område. Personalet for-

beholder sig ret til – ved mistanke – at teste dig.  

Hvis du testes positiv eller erkender dig positiv, vil du blive sendt 

ned på misbrugscenteret i Tønder hvor personalet vil foretage en 

professionel vurdering af det videre forløb. Såfremt det vurderes 

nødvendigt, indgås der kontrakt med skolehjemmet. Ikke indgåelse 

af kontrakt eller ikke overholdt kontrakt medfører øjeblikkelig 

bortvisning. Besiddelse og salg af euforiserende stoffer og narkoti-

ka medfører øjeblikkelig bortvisning og anmeldelse til politiet. 

EUC Syd har kontrakt med et vagtselskab med narkohunde der af 

og til foretager uanmeldte besøg på skolehjemmet.  

Her vil de medbringe hund(e) til at gennemføre runderinger på væ-

relserne.  

Bortvisning fra skolehjemmet medfører, et brev til læremester så-



 

 

OVERGREB & TRUSLER: Overgreb, trusler og chikane accepteres IKKE. Det er en grov 

overtrædelse af skolens ordensregler, og det gælder uanset om 

det er over for medarbejdere, elever, kursister eller besøgende. I 

grove tilfælde kan du blive bortvist uden varsel. Skolehjemmets 

personale vurderer, hvornår en overtrædelse af skolens regler 

medfører bortvisning. 

  

POST: Eventuel post kan afhentes på skolehjemskontoret inden for åb-

ningstiden. 

 

Åbningstider:  Skolehjemmes vagten er tilstede fra kl. 16.00 til 07.00 fra man-

dag til fredag. Skolehjemmet åbner søndage fra kl. 18.00. 

 

INTERNET: Der er både trådløst internet - IT-Center Syd - og LAN på skole-

hjemmet. Vejledning til at tilgå internettet kan ses i glasskabet  

ved  fællesrummet eller  fås af skolehjemsvagten. 

 

SPISETIDER: Morgenmad kan indtages fra kl. 06.45 til kl. 08.00 i kantinen. 

 I forbindelse med morgenmaden kan du smøre en madpakke til 

frokost, eller du kan vælge at købe din frokost i kantinen på un-

dervisningsstedet.. 

 Aftensmaden serveres fra kl. 17.45 til kl. 19.00 samme sted som 

du fik din morgenmad.  

                                          Aftenskaffe og kage eller frugt til hverdag i fællesrummet på sko-

lehjemmet mellem kl. 19.30 og 22.30. 

 Husk at rydde op efter dig selv, når du har spist.   

 



 

 

WEEKEND: Hvis du ønsker at være på skolehjemmet i weekenden i Sønderborg – 

og uanset om du spiser med eller ej - skal du skrive dig på weekendli-

sten på kontoret fra mandag til onsdag, dog senest onsdag kl. 16.00. 

For sen eller manglende tilmelding koster kr. 50 som skal betales kon-

tant. 

  

GÆSTER: Tidligere beboere, som er bortvist for overtrædelse af skolehjemmets 

regler, har ikke adgang på skolehjemmet. 

Der er mulighed for gæstebesøg med en ekstra opredning på værelset 

og inklusiv forplejning. Prisen er kr. 241 pr. døgn som bedes betalt 

forud. Skal en gæst overnatte uden forplejning er prisen kr. 164 pr. 

døgn. Skal gæsten blot spise med, koster en spisebillet kr. 50. 

 Hvis du har glemt at medbringe sengetøj og linned, kan det lejes for 

kr. 75/uge, og der skal betales forud for hele perioden. 

FORSIKRING: Skolehjemmet har IKKE en forsikring, der dækker dig, mens du bor 

her. Du er dækket af din egen/dine forældres forsikring. 

 

SYGDOM: Bliver du syg, kan du meddele det på kontoret, som tager stilling til 

evt. henvendelse til vagtlæge eller andet. Kan du ikke deltage i under-

visningen grundet sygdom, skal vagten have besked om morgenen 

mellem kl. 06.45 – 7.00, og du skal ligeledes give undervisningsafde-

lingen besked..   

 



 

FACEBOOK: For at følge med i alt der sker - tilmeld dig Facebook grup-

pen:  EUC Syd Skolehjemmet Tønder  

OPRYDNING OG  Ryd op efter dig selv i Fællesrummet og andre steder hvor 

du færdes. 

RENGØRING: Ryd op og hold rent på dit værelse. Lån en støvsuger ind 

imellem, så der ser fornuftigt ud hvor du bor. Du kan få WC 

papir og affaldsposer på kontoret og hos servicepersonalet. 

Der vil blive lavet værelsestjek med jævne mellemrum.  

BEFORDRING: Med hensyn til regler og ansøgning om befordringsgodtgø-

relse til elever på grundforløb UDEN uddannelsesaftale, 

kommer der opslag på skolehjemmet. Der udbetales befor-

dringsgodtgørelse fire gange i løbet af kalenderåret. 

ØKONOMI: Grundforløbselever skal være opmærksomme på at der ca. 

4 uger efter begyndt ophold, vil ligge regninger for opholdet 

frem til hhv. jul og/eller sommer på skolehjemskontoret. 

Regningerne vil lyde på 4 eller 5 uger ad gangen. Skulle du 

have forslag til forbedringer af forholdene, hører vi gerne 

om dine ideer. 

 I det følgende vil du kunne læse lidt om aktivitetsmulighe-

derne under dit ophold. 

AKTIVITETSMULIGHEDER PÅ OG UDEN FOR SKOLEHJEMMET 

 Tal med vagten hvad du har af muligheder, for aktiviteter på 

og uden for skolehjemmet. Bl.a. 

 Svømning. 

 Skydning. 

 Fitness. 

 Indefodbold. 

 Paintball. 

 


