
Hvad skal du bruge denne folder til?
Denne folder er lavet til dig, for at give et overblik 
over stedet, reglerne og åbningstider. Er du i tvivl om 
noget, kan du altid kigge i denne folder, som gerne 
skulle besvare de mest gængse spørgsmål samt 
opridse vores regler.

Vi byder dig hjertelig velkommen på EUC Syds 
skolehjem! 

Velkomstfolder til nye kursister på EUC Syds 
skolehjem, Tønder samt Ulrikskollegiet

EUC Syd
Skolehjem



I denne folder vil vi gennemgå de regler, vi har på skolehjemmet, og som 
du automatisk accepterede, da du fik din nøgle udleveret. 

Skolehjemmets  
adresse:   EUC Syd, Skolehjem,  
   Bargumsvej 19-21, 6270 Tønder 

Telefonnummer:     Administration:  51 31 48 07     
   Skolehjemsvagten:  51 31 55 21

Åbningstider

Skolehjems- Vagttelefonen er åben
kontoret:  Mandag-torsdag kl. 16.00-23.00. 
   Søndag er der åbent fra kl. 18.00-23.00. 
  Mandag-torsdag er vagten på skolehjemmet kl. 16.00-07.15.
  
Indtjekning: Kan ske søndag mellem kl. 18.00-23.00, og derefter først igen  
  mandag efter kl. 16.

Kantinen på Morgenmad kan indtages fra kl. 07.15 til kl. 8.00.
Plantagevej: Frokost/varm mad kan indtages fra kl. 11.15-12.30
  Aftensmad serveres fra kl. 17.45-19.00. 

Aflåsning:	 Hoveddøren	på	skolehjemmet,	Bargumsvej,	låses	kl.	23.00.	 
  Fredag dog kl. 15.00.

Kode til  
internet:	 Blok	2:	eucsyd6270
	 	 Blok	1:	Ulrikskollegiet1



03-12-2019

Information og regler

Post:   Eventuel post kan afhentes på skolehjemskontoret i åbningstiden.

Afrejse:		 Værelset	skal	være	ryddet	og	nøglen	afleveres	i	postkassen	ved		
  skolehjemskontoret inden kl. 08.00 på afrejsedagen. Strækker dit  
	 	 kursus	sig	over	flere	uger,	kan	du	beholde	din	nøgle.

Brand:			 I	tilfælde	af	brand	vil	du	høre	en	alarm	(klokke	eller	hyletone).	
                       Alle beboere på skolehjemmet skal forlade deres værelser
	 	 og	samles	foran	på	græsplænen	ved	Bargumsvej,	hvor	vagten			
  samler alle og foretager optælling. 
  På Ulrikskollegiet følges vejledning om evakuering og alarmering.
  Tag altid alarmen alvorligt!
  Ved unødig aktivering af brandalarm vil du modtage en faktura på  
  kr. 5.500,-.  

Rygning: Rygning er ikke tilladt på EUC Syds områder – det vil sige hverken  
  indendørs eller udendørs. Det gælder også alle former for elektro-
	 nisk	tobaksudstyr.	Hvis	du	bryder	reglen,	vil	du	modtage	en	reg- 
 ning på 1.500 kr.  

Alkohol: Det er muligt at nyde alkohol i kursist opholdsrum.

Narkoregler: Du må hverken indtage, opbevare eller sælge narkotika eller
	 	 euforiserende	stoffer	på	skolehjemmets	område.
  Salg eller besiddelse medfører bortvisning og politianmeldelse. 



Anden information

Anden information kan fås ved at henvende sig til personalet, som står klar til 
at svare på de spørgsmål, du nu måtte have, som ikke besvares i denne folder. 

Du	kan	i	øvrigt	tilslutte	dig	vores	Facebookgruppe,	som	hedder	“EUC	Syd	Skole-
hjemmet Tønder”, som løbende vil blive opdateret med relevante informationer, 
billeder og en masse andet.
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