
EUC Syd Skolehjem 

 
 

Velkommen til EUC Syd.  

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! 

 

DIN ADRESSE EUC Syd Skolehjem  

UNDER OPHOLDET: Chr. Kolds Vej 18 

  6100 Haderslev 

POST: Eventuel post kan afhentes på kontoret indenfor åbningstiden. 

AFLÅSNING: Hoveddørene skal være låst til alle tider, så det kun er beboere og 
ansatte ved EUC Syd der kan få adgang til skolehjemmet. 

SPISETIDER: Morgenmad serveres fra kl. 07.45 til kl. 08.15 i kantinen. 

 Der serveres varm mad i kantinen til frokost. 

 Eftermiddags/aftensmad serveres i personalekantinen, og vil være at 
finde i køleskabet. HUSK: Alarmen går i gang kl. 21.00, så der skal 
du senest være ude. 

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

Beboermøde: I starten af hver måned, vil skolehjemsassistenten afholde et 
beboermøde. Her vil der blive gennemgået informationer omkring 
skolehjemmet. På mødet, vil månedens arrangementer blive 
gennemgået. Har du forslag til hvad man kunne lave, så medbring 
dine forslag på mødet. 

 

 



HUSREGLER: Skolehjemmet skal være et rart sted at bo – for alle! Derfor: 

Når du bor på skolehjemmet, er du forpligtet til at medvirke til, at 
andre også får et rart og positivt ophold.  Da vi er mange samlet på 
lidt plads, er alle nødt til at vise hensyn.  

Det viser 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 på dit værelse og badeværelse 

Kun at spise i kantinen eller køkkenet, og ikke fjerne mad og service  
derfra 

At rydde op efter dig i opholdsrummene, og ved at vaske op efter dig 

IKKE at spille høj musik – især ikke for åbne døre og vinduer 

IKKE at hænge plakater og andet op andre steder end på 
opslagstavlen. 

At være klar til værelsestjek hver fredag inden afrejse 

GÆSTER:  Der må ikke være gæster på værelserne 

RYGEPOLITIK: EUC Syd er røgfrit. Vi henviser til området udendørs hvor der er 
opsat askebæger.  

 En overtrædelse af rygeforbuddet medfører en opkrævning på        
kr. 1.500 for ekstra rengøring. 

ALKOHOL- OG Ingen former for alkohol (gælder også cider) må forefindes på 
skolehjemmets område. – Dette gælder såvel indendørs som 
udendørs 

NARKOPOLITIK:  Ingen former for euforiserende stoffer og narkotika er tilladt på 
skolens område. 

Overtrædelse af ovennævnte markerede regler medfører: 

Bortvisning fra skolehjemmet 

Brev til læremester såfremt du har en 

At du ikke automatisk bliver optaget på skolehjemmet til næste 
skoleperiode. Du skal søge om det igen! 

 

 



BRANDINSTRUKS:  I tilfælde af brand vil brandalarmen lyde. 

 Alle beboere på skolehjemmet skal forlade deres værelser og 
samles på P-pladsen. Ved brand, ring 112 og kontakt 
skolehjemsassistenten på 51 31 48 09 eller Jan Kleemann på 
51 31 48 44 

 TAG ALTID alarmen alvorlig. 

WEEKEND: Det er som udgangspunkt ikke tilladt at bo på skolehjemmet i 
weekenden. Hvis du dog i et særligt tilfælde ønsker at bo på 
skolehjemmet i en weekend, skal du kontakte din 
skolehjemsassistent og samtidig give hende navnet på din 
kontaktlære. 

FORSIKRING: Skolehjemmet har IKKE en forsikring, der dækker dig, mens du bor 
her. Du er dækket af din egen/dine forældres forsikring. 

INTERNET: Der er internet forbindelse på alle værelser. Indsæt det 

netværkskabel som skolehjemmet stiller til rådighed, i din computer 

og i det grønne netværksstik bag skrivebordet. Virker det grønne stik 

ikke, forsøg da med det røde. 

BEFORDRINGS- Med hensyn til regler og ansøgning om befordringsgodtgørelse til  

GODTGØRELSE: Elever på grundforløb UDEN uddannelsesaftale, kommer der opslag 
på skolehjemmet. Der udbetales befordringsgodtgørelse 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.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


