
EUC Syd Skolehjem 

Kursistafdelingen 

 
Gældende fra 1. august 2016 

Velkommen til EUC Syd. Velkommen til kursistafdelingen på skolehjemmet. 

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

overblik over stedet og de tilbud vi har til dig! 

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

arrangementer og aktiviteter i den kommende uge.  

Hvis du har lyst er du velkommen til at deltage. 

DIN ADRESSE EUC Syd Skolehjem – kursistafdelingen 

UNDER OPHOLDET: Søndre Landevej 28 

  6400 Sønderborg 

TELEFON: + 45 74 12 44 06 eller +45 51 31 47 58  

POST: Eventuel post kan afhentes på skolehjemskontoret inden for åbningstiden. 

AFLÅSNING: Hoveddørene låses efter kl. 15.00. Herefter skal nøgle benyttes. 

SKOLEHJEMSKONTOR: Skolehjemskontoret er åbent hver dag fra kl. 7.00 til 7.15.  

Mandag og onsdag er der åbent fra kl. 13.00 til 22.30.  

Tirsdag og torsdag fra kl. 16.00 til kl. 22.30.  

Fredag morgen er der åbent fra kl. 7.00 til 8.00. 

INDTJEKNING: Kan ske søndag mellem 19.30 og 22.30, og derefter først igen mandag efter 

kl. 13.00 

SPISETIDER: Morgenmad serveres fra kl. 06.45 til kl. 08.00 i kursistafdelingens kantine 

som befinder sig i kælderetagen i fløjen modsat af hvor du er indlogeret. 



 I forbindelse med indkvarteringen vil der blive udleveret et personligt kort, 

så du kan spise frokost på undervisningsadressen. 

 Vær opmærksom på at der er udelukkende serveres én portion mad fra 

buffeten – eksklusiv drikkevarer. Ønsker man yderligere mad og drikkevarer, 

er disse for egen regning. 

 Aftensmaden serveres fra kl. 17.30 til kl. 18.15 samme sted som du fik din 

morgenmad. 

 Der vil være mulighed for aftenskaffe og kage i kursistafdelingens 

opholdsstue på kvisten. 

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 påtale, men 

ligeledes en regning på kr. 1.500 for ekstra rengøring. Gentagelse medfører 

bortvisning. 

 
ALKOHOLREGLER: I forbindelse med aftensmaden vil der kunne købes øl/vin i kantinen. Det er 

IKKE muligt at medbringe egne drikkevarer til måltiderne. Ligeledes kan de 

købte drikkevarer ikke tages med ud fra kantinen. 

 I kursistafdelingen vil der i opholdsstuen på kvisten være mulighed for at 

nyde alkohol. Derudover er det IKKE tilladt at medbringe alkohol i andre 

fælleslokaler. 

Øl og vin kan nydes i begrænset mængde under forudsætning af, at det sker 

uden nogen form for gene for de øvrige kursister, beboere og personalet. 

 I sommerhalvåret vil der ligeledes være mulighed for at sidde udendørs og 

nyde alkohol på et dertil indrettet område BAG ved kursistfløjen ved 

multibanen. Rygning er selvfølgelig stadig ikke tilladt på matriklen. 

NARKOREGLER:  Ingen former for euforiserende stoffer og narkotika accepteres. Det er en 

grov overtrædelse af skolens ordensregler at være i påvirket tilstand på 

skolehjemmet samt indtage eller opbevare euforiserende stoffer og narkotika 

på skolens område.  

Besiddelse og salg af euforiserende stoffer og narkotika medfører øjeblikkelig 

bortvisning og anmeldelse til politiet. 

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. 



VÆRELSET: Da der er varmesænkning på værelset, er det vigtigt at såfremt du ønsker 

de 20,5 grader der er forhåndsindstillet til, så skal radiatoren stå på 3 når du 

forlader værelset. 

Der er mulighed for at låne et vækkeur såfremt der er brug for det. Spørg på 

skolehjemskontoret. 

INTERNET: Der er trådløst internet forbindelse i hele kursist-afdelingen – både på 

værelser og i fællesrum.  

BRANDINSTRUKS:  I tilfælde af brand vil en alarm lyde (klokke eller hyletone). 

 Alle beboere på skolehjemmet skal forlade deres værelser og samles på P-

pladsen ved multibanen, hvor vagten samler alle beboere.  

 TAG ALTID alarmen alvorlig. 

Brandtrappen er udelukkende beregnet som brandtrappe – hvilket betyder at 

her kan og må der IKKE ryges! 

GÆSTER: Der er mulighed for gæstebesøg med en ekstra opredning på værelset og 

inklusiv forplejning. Prisen er kr. 239 pr. døgn som bedes betalt forud. Skal 

en gæst overnatte uden forplejning er prisen kr. 162 pr. døgn.  

 Ønsker du som kursist at blive på skolehjemmet henover weekenden, koster 

dette kr. 239 pr. døgn, som ligeledes bedes betalt forud på 

skolehjemskontoret 

AFREJSE: Værelset bedes ryddet, og nøglekort/nøgle afleveres inden kl. 08.00 på 

afrejsedagen i postkassen ved skolehjemskontoret. 

 Hvis dit kursus strækker sig over flere sammenhængende uger, kan du få 

forlænget dit nøglekort inden weekend, dog senest torsdag kl. 22.30. 

Bagage kan deponeres ved henvendelse til personalet. 

I det følgende vil du kunne læse lidt om aktivitetsmulighederne under dit ophold. 

Skulle du have forslag til forbedringer af forholdene, hører vi gerne om dine ideer. 

 

 

 

 

 

 

 

 



AKTIVITETSMULIGHEDER PÅ SKOLEHJEMMET 

 Under opholdet er der mulighed for at spille billard, pool og bordtennis – 

både i Pejsestuen og i opholdsstuen på kvisten 

 Ligeledes er det muligt at benytte vores store motionsrum, som befinder sig 

på nederste etage af kursistafdelingen. 

 På skolehjemmet er der en gymnastiksal med mulighed for at spille 

badminton, fodbold, basket, volleyball med mere. Bolde og nøgle kan lånes 

på skolehjemskontoret. 

 Desuden forefindes sauna som kan benyttes efter aftale med personalet på 

skolehjemskontoret. 

 I forbindelse med skolehjemskontoret er der 2 PCere med mulighed for at gå 

på internettet. Ligeledes vises der af og til film i vores filmklub. 

 Der er vaskemulighed, hvor der skal reserveres tid på skolehjemskontoret. 

Vaske og tørrepoletter købes på skolehjemskontoret for kr. 15/stk. 

 I forbindelse med skolehjemmet har Sønderjyllands Radiomuseum etableret 

sig, og der er mulighed for at arrangere et besøg med rundvisning. Spørg på 

skolehjemskontoret. 

Opholdsstuen på kvisten ved kursistafdelingen kan benyttes til socialt 

samvær. Her er der mulighed for at nyde en kop kaffe/te, se TV og hygge 

sig. 

AKTIVITETSMULIGHEDER UDEN FOR SKOLEHJEMMET 

 På skolehjemskontoret er det muligt at købe svømmebilletter - til Humlehøj 

Hallen - med særlig rabat. 

 Da skolehjemmet ligger tæt på skov og strand er der fremragende 

muligheder for at gå eller løbe sig en tur. Spørg på skolehjemskontoret.

  

 På dit værelse vil du kunne læse Sønderborg Turistinformations brochure, og 

herigennem kan du danne dig et overblik over Sønderborg og omegns tilbud 

og muligheder 

 Har du spørgsmål eller andet, vil personalet altid være behjælpelige med at 

finde svar. 


