EUC Syd
Skolehjem

Velkomstfolder til nye beboere på EUC Syds
skolehjem i Haderslev
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 glæder os meget til at lære dig at kende og byder
dig hjertelig velkommen på EUC Syds skolehjem!

Vi er mange mennesker samlet på forholdsvist lidt plads, og vi er derfor
alle nødt til at vise hensyn til hinanden og til at sørge for, at de andre
beboere også får et rart og positivt ophold.
Derfor vil vi nedenfor gennemgå de regler, vi har på skolehjemmet og
som du automatisk accepterede, da du fik din nøgle udleveret.
Din adresse under opholdet: EUC Syd, Skolehjem, Chr. Kolds Vej 18,
6100 Haderslev
Telefonnummer:

Skolehjemsmedarbejder: 5131 4809

Regler
Husregler:
		

Der skal være ro på skolehjemmet fra kl. 23.00. 			
Det er ikke tilladt at spille højt musik for åbne døre og vinduer.

Brand: 		

I tilfælde af brand vil du høre en alarm (klokke eller hyletone).
Alle beboere på skolehjemmet skal forlade deres værelser

		
		

og samles på P-pladsen, hvor vagten samler alle og foretager 		
optælling. Tag altid alarmen alvorligt!

Rygning:

Rygning er ej tilladt på EUC Syds områder – det vil sige både 		
indendørs og udendørs. Det gælder også alle former for 		
		elektronisk tobaksudstyr.
		

Hvis du bryder reglen, vil du modtage en regning på 1.500 kr. 		
for ekstra rengøring.

Alkohol
og narkotika:

Du må hverken indtage eller opbevare alkohol, narkotika eller 		
euforiserende stoffer på skolehjemmets område.

		
		

Personalet forbeholder sig ret til at teste dig. Salg eller besid-		
delse medfører bortvisning og politianmeldelse.

Dit værelse:

Ryd op og hold dit værelse rent. Du kan låne en støvsuger og du
kan hente ekstra toiletpapir og affaldsposer i køkkenskabet.

		

Der vil blive lavet værelsestjek med jævne mellemrum.

		
Det er ikke tilladt at tage service med fra kantinen med hen på
		værelset.
Åbningstider
		

Efter aftale med skolehjemsmedarbejderen på telefon 5131 4809.

		
		
		

På opslagstavlen ved indgangen er der mulighed for at holde sig
orienteret om forskellige arrangementer og aktiviteter. Hvis du har
lyst, er du velkommen til at deltage.

		

Post kan afhentes på kontoret på skolen.

Kantine:

Morgenmad kan indtages fra kl. 07.45 til kl. 8.15.

		

Der er varm mad i kantinen fra kl. 11.30 til kl. 12.15

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.
		

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.
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Vi håber, at du vil nyde dit ophold
hos EUC Syds skolehjem!

EUC Syd Skolehjem - Chr. Kolds Vej 18 - 6100 Haderslev

