
VELKOMMEN TIL TECHCOLLEGES SKOLEHJEM
– Du kan bo hos os
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Velkommen til dit ophold på skolehjemmet, hvor du kommer til at bo dør om dør 
med andre elever og gæster af huset. 
Du vil få mulighed for at være sammen med mange mennesker i fællesarealerne, 
men kan også være helt alene på dit værelse. For at et fællesskab med unge på 
forskellige uddannelser og i forskellige aldre kan fungere, har vi lavet nogle regler, 
som vi vil bede dig læse grundigt igennem. Reglerne findes i en særskilt folder. 
Reglerne handler blandt andet om rygning, alkohol og stoffer og om ro og orden. 
Alt sammen med den hensigt at alle beboere kan trives optimalt under opholdet. 

Som beboer på skolehjemmet kan du være indkvarteret på et værelse på Rørdalsvej 
10 eller på Aalborg Erhvervskollegium på Øster Uttrup Vej 3. Regler for ophold og 
adgang til aktiviteter og faciliteter er ens, uanset hvor du bor.

KÆRE NYE BEBOER PÅ SKOLEHJEMMET

SkolehjemmetRørdalsvej 10 · 9000 Aalborg



4



5

Hver dag fra kl. 16-23 er der en skolehjemsassistent til stede, som kan hjælpe dig 
med alt fra lektiehjælp til at finde en buskøreplan. Skolehjemsassistenterne er til for 
dig, og du kan trygt henvende dig med de spørgsmål, du måtte have, også af mere 
personlig karakter. Skolehjemsassistenterne overnatter på skolehjemmet og kan i 
nødstilfælde træffes på telefon 2526 6380.

Vi vil gøre alt, vi kan, for at du får et godt ophold på skolehjemmet. Det eneste, du 
skal, er at deltage i fællesskabet i fritiden, at hjælpe med oprydning efter måltider i 
weekender, samt at gøre rent på dit værelse og vaske dit eget tøj.
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Kl. 6.45-8.25: Morgenmad (og madpakkesmørring for elever, der skal ud på andre afdelinger)
Kl. 11.30-12.30: Frokost
Kl. 17.30-18.30: Aftensmad
Kl. 23.00: Ro på alle værelser og fællesarealer

Du har også mulighed for at være på skolen i weekender, og her er der følgende struktur:
Kl. 10-12: Brunch
Kl. 17.30-18.30: Aftensmad 

Uden for skoletid er alle faciliteter åbne. Der er mulighed for lektielæsning i opholdsrum samt for samvær og aktiviteter.

DAGEN PÅ SKOLEHJEMMET HAR FØLGENDE STRUKTUR:
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ADGANG TIL SKOLEN
Du kan komme og gå på skolehjemmet, som du har lyst. På hver-
dage låser hoveddøren kl. 22, men du kan med dit nøglekort 
(Vingcard) åbne hovedindgangen til skolehjemmet. Så husk 
altid at have dit nøglekort (Vingcard) på dig. Dørene låses om 
natten for at holde uvedkommende ude fra skolehjemmet. 

AKTIVITETER
Fra starten af skoleåret er der planlagt en række aktiviteter, 
som du kan deltage i. Vi vil gerne præsentere jer for noget af 
det bedste, Aalborg og Nordjylland har at byde på i en skøn 
blanding med aktiviteter i vores egne lokaler. Du vil kunne 
deltage i f.eks. boksetræning, riffelskydning, en tur i Gigan-
tium for at overvære en ishockeykamp med byens hold, en tur 
til Fårup Sommerland, afprøve Gokart, vinde gode præmier i 
skolehjemmets legendariske bankoaftener samt hækle, strik-
ke og sy i det kreative værksted. Der kan også være foredrag, 
turneringer og en tur i køkkenet for at afprøve kræfter med 
kagebagning. Vi er meget lydhøre over for jeres ønsker til  
aktiviteter.

BÆREDYGTIGHED OG VERDENSMÅLSSKOLE
TECHCOLLEGE er UNESCO Verdensmålsskole og arbejder 
med bæredygtighed. FN’s verdensmål er en vigtig del af den 
samlede strategi for TECHCOLLEGE. Vi arbejder for at få 
bæredygtighed langt mere ind i skolens dagligdag. Vi vil der-
for opfordre til at tænke bæredygtighed og klimaansvarlighed 
ind på skolehjemmet også. Du kan bidrage på mange måder, 
og enkelte nye vaner kan f.eks. være at medbringe din egen 
termokop og drikkedunk til vand og kaffe, i stedet for at  
bruge plastikflasker og engangskopper. Du kan også bidrage 
ved at tænke over længden af dine bade, at slukke lyset og dit 
it-udstyr, når du forlader et lokale, skrue ned for varmen, når 
du lufter ud, undlade at tage mere mad på tallerkenen, end 
du kan spise, fylde vaskemaskinen ved hver vask og mange 
andre ting, som gør en forskel for miljøet. 

A-Z: NYTTIG INFORMATION
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CYKLER
Det er en god ide at medbringe din egen cykel. Der er korte 
distancer til det meste, og der er gode cykelstier i Aalborg. 
Cykler kan stilles i cykelskuret ud for skolehjemmet eller i 
cykelkælderen. Cykelkælderen af aflåst, og du kan få en nø-
gle ved henvendelse i receptionen.

FACILITETER
På skolehjemmet er der indrettet lokaler til forskellige aktivi-
teter, som du frit kan benytte. 
Hver etage har et opholdsrum, og i stueetagen er der et større 
fælles opholdsrum, pejsestuen. Her er der pejs, et udvalg af 
brætspil, klaver, tv, et køleskab og kaffestation. Der er gratis 
kaffe og te. Ved siden af pejsestuen er et lille tekøkken med 
elkedel, mikrobølgeovn og et køleskab, som kan benyttes 
døgnet rundt. 
Skolehjemmets fitnesslokale er tilgængeligt døgnet rundt, og 
du træner på eget ansvar. Trænger du til lidt varme, kan du 
benytte vores sauna. Af sikkerhedshensyn skal I være to, der 
benytter saunaen samtidigt. 

I kæderen er der bordtennisborde, poolborde, airhockey, dart, 
et veludstyret gamer-rum, biograf og på udearealerne er der 
fodboldbane og multibane. I Café Grotten kan du hygge dig, 
spille spil og pool. Om torsdagen er der mulighed for at købe 
en øl/vand, og mange af skolehjemmets elever samles der til 
en hyggelig aften. Vi er et alkoholfrit skolehjem, bortset fra 
på torsdage i Grotten. Her må eleverne nyde få genstande og 
kun i Grotten. Torsdage i Grotten er kun for elever, der bor 
på skolehjemmet samt alle beboere på erhvervskollegiet. På 
erhvervskollegiet er Café Grotten åben man-tor indtil kl. 23.
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FEJL OG REPARATIONER
Oplever du fejl ved installationer eller inventar, vil vi bede dig 
melde det ind på en mail til Bygningsservice. Skolehjemmets 
tekniske personale vil tage sig af det, og det kan forekomme, 
at personalet arbejder i værelset, mens du er i skole. Er noget 
gået i stykker på dit værelse, står de glade medarbejdere i 
bygningsservice også klar til at hjælpe. Opgaver, som medar-
bejderne i Bygningsservice skal hjælpe med, skal meldes ind 
på mail servicehelp@techcollege.dk
Opgaver kan eksempelvis være:

• En knækket seng eller en vandhane, der løber
• En stikkontakt, der ikke virker, eller et løbende toilet
•  Affald eller rod på fællesarealer (som er for meget til du selv 

kan ordne det)
• Alt i småt og stort, som er i stykker på dit værelse

Husk at skrive dit navn, telefonnummer samt en beskrivelse af 
opgaven, som du ønsker løst.

Er du i tvivl, eller har du større komplekse opgaver, er du 
velkommen til at beskrive det i de detaljer, du nu kan, så kon-
takter Bygningsservice dig og kommer ud og ser på sagen.
Alle opgaver prioriteres i Bygningsservice, og de bestræber sig 
på altid at give dig et tidspunkt for, hvornår opgaven løses, 
og du modtager en afsluttende klarmelding, når opgaven er 
fuldført.
Ved tvivlstilfælde er du altid velkommen til at skrive til 
servicehelp@techcollege.dk
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FRAFLYTNING
Når dit ophold på skolehjemmeter slut, skal du fjerne dine 
ting, tømme papirkurven og andet affald i container ved 
p-pladsen, lægge det brugte sengelinned og håndklæder i 
kælderen samt aflevere din nøgle i receptionen. Har du brug 
for at fraflytte værelset før tid, så kontakt kontoret inden.

FORSIKRING
Du skal selv tegne en forsikring, da skolehjemmets forsikring 
ikke dækker dine ejendele og det tilfælde, hvor du kommer 
ud for en ulykke. 

FØLG MED PÅ DE SOCIALE MEDIER
Skolehjemmet har både en Facebook-side og en Insta-
gram-profil. Begge steder kan du finde os under navnet; 
TECHCOLLEGE Skolehjem. Her kan du følge med i hverdag- 
ens aktiviteter og læse om menuer, aktiviteter og nye tiltag. 

LÆGE
Da du ikke har din adresse på skolehjemmet, beholder du din 
egen læge, mens du bor på skolehjemmet. Får du akut brug 
for en læge, kan du altid kontakte en læge i Aalborg. Det 
nærmeste lægehus er Familielægerne, Gasværksvej 24, 9000 
Aalborg. Telefon: 3322 0110, tidsbestilling kl. 8-10. 
Har du brug for en læge efter kl. 16, skal du kontakte 
lægevagten i Nordjylland på telefon: 7015 0300
Tandpinevagten på telefon: 7020 0250
Har du behov for at komme på skadestuen eller til vagtlæ-
gen, kan du henvende dig i receptionen og få hjælp med 
transport. 
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MÅLTIDER PÅ SKOLEHJEMMET
Hvis du er på skolehjemmet i weekender, skal du tilmelde dig 
måltiderne inden torsdag kl. 8.00. Det er vigtigt for kantinen 
at kende antallet på deltagere i måltider i weekenderne, så 
fortryder du, vil vi bede dig afmelde måltider. Til et af målti-
derne forventer vi, at du hjælper til med afrydning mm. efter 
spisning. 
TECHCOLLEGE har en kostpolitik, der betyder et sundt udbud 
af mad. Maden i kantinen er frisk, indbydende og velsmagen-
de, og sikrer dig ikke mindst energi til din skoledag og din 
fritid. Maden skal være sund og grøn, og ofte er maden frem-
stillet lokalt. Der er nedsat et kantineudvalg, som skal drøfte 
kosten på skolen, og som laver brugerundersøgelser. Lederen 
i kantinen vil derudover gerne modtage forslag og feedback 
på måltider og arrangementer. 
Som skolehjemselev får du alle dine måltider serveret i Kan-
tine H. Morgenmad, frokost og aftensmad er uden bereg-
ning, og derudover kan du tilkøbe mellemmåltider. Du skal 
scanne dit studie kort til hvert af de tre hovedmåltider – derfor 
er det vigtig at medbringe studiekortet. Måltider ser typisk ud 
som her:

Kl. 6.00 til 8.15: Hjemmebagt brød, marmelader, pålæg, 
ost, kornprodukter, kolde og varme drikke samt frugt. Går 
du i skole på andre adresser end Rørdalsvej, kan du smøre 
en madpakke inkl. frugt og vand, som du kan tage med dig.

Kl. 9.00 til 10.30: Der kan købes formiddagsmad i form af 
boller 5 kr., leverpostej 5 kr., skiveskåret brød 2,50 kr., pålæg 
2,50 kr. og ost 2,50 kr.

Kl. 11.15 til 12.30: Her kan du vælge mellem en varm 
ret, sandwich inkl. en grøn salat eller ”pluk selv-buffet” 
bestående af 6-8 salater, kød, fisk, veganske og vegetariske 
retter. Frokost er inkl. vand og kaffe/the.

Kl. 9.00 til 14.00: Der kan købes snack, frugt og kage.

Kl. 17.30 til 18.30: Aftensmad bestående af en varm ret samt 
en buffet med vegetariske retter. Hertil saft eller vand og kaf-
fe/the.

På skolehjemmet byder vi jer velkommen hjem fra skole med 
en eftermiddagssnack kl. 15-16. Efter aftensmaden cirka 
kl. 20 er der en aftensnack. Ved aktiviteter som banko og 
lignende serveres kage.



PARKERING
Biler og motorcykler kan parkeres på p-pladsen ved skole- 
hjemmet og på p-pladsen foran erhvervskollegiet. Der er 
cykelskur og cykelkælder.

PERSONALE
På skolehjemmet vil du møde forskellige personalegrupper 
som fx skolehjemsassistenter, rengøring, teknisk service-as-
sistenter, kontorpersonale og skolehjemslederen. Vi er til for 
dig og kan være behjælpelige med alt muligt. Oplever du 
udfordringer i forbindelse med din uddannelse eller af privat 
karakter, så kom og tal med os. Vi har tavshedspligt. Derudo-
ver har TECHCOLLEGE to elevcoaches, som kan hjælpe dig. Vi 
vil også meget gerne kontaktes, hvis du har ideer eller ønsker 
til hverdagen på skolehjemmet. 
Du kan altid få fat i personalet på Rørdalsvej på telefon 
2526 6380. På kollegiet kan du træffe en skolehjemsassistent 
på telefon 2526 6304. 

POST 
Du kan sagtens modtage post og pakker under dit ophold. 
Posten leveres i receptionen, hvorefter du kan se på info- 
skærmen uden for receptionen, at du har modtaget post. 
Din postadresse: 
Dit navn og værelsesnummer
TECHCOLLEGE, Skolehjemmet
Rørdalsvej 10, 9000 Aalborg

RENGØRING
Du sørger selv for oprydning og rengøring på værelset, og 
det forventes, at du holder værelset ryddeligt. Værelsesin- 
spektion kan forekomme. Det er vigtigt, at toilet og bad gøres 
rent hver dag, og at eventuelt madaffald fjernes dagligt. Der 
findes en container ved p-pladsen bag bygningen. For enden 
af værelsesgangen er et depot med rengøringsartikler, og 
ved henvendelser i receptionen kan du låne en støvsuger. En 
gang om ugen tømmer skolehjemmets rengøringspersonale 
din papirkurv, samt gør grundigt rent i bad og toilet. Der skal 
være ryddet op, så personalet kan komme til at gøre rent. Når 
rengøringsassistenter har tømt din papirkurv og gjort rent på 
toilet og bad, aflåser de dit værelse. Du skal derfor altid have 
dine nøgler på dig. Håndsæbe til toilet skal du selv sørge for.
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RYGNING
TECHCOLLEGE er røgfri skole, hvilket betyder, at hverken 
elever, personale eller gæster må ryge eller dampe på og uden 
for matriklen. Snus er ikke tilladt i skoletiden. 
Det er tilladt ryge på skolehjemmet i fritiden. Der må ryges 
og dampes i skolehjemmets rygeskur i tidsrummet kl. 16.30-
7.30. I weekenden må der ryges i rygeskuret uden tidsbe-
grænsning. 
Der må naturligvis ikke ryges indenfor, og skolens følsomme 
brandalarmer vil reagere på røg og damp. Udløses en falsk 
alarm vil det medføre en afgift på 6.000 kr. 

SENGELINNED OG HÅNDKLÆDER
Når du ankommer til dit værelse, er der dyne, pude og sen-
ge-linned/håndklæder. Du kan vælge at anvende dit eget, i så 
fald skal du blot give receptionen besked. 
Hver mandag i ulige uger kan du få byttet sengelinned og 
håndklæder hos oldfruen i kælderen ved vaskerummet i tids-
rummet kl. 15.00-16.30. Hver mandag i lige uger kan du 
bytte dine brugte håndklæder til rene hos oldfruen i kæld- 
eren. 
Samme procedure gælder for beboere på erhvervskollegiet, 
der kan bytte i linnedrummet i kælderen.

SYGDOM
Skulle du blive syg, skal du sygemelde dig på uddataplus.dk. 

TILSKUD TIL BEFORDRING
Hvis du er grundforløbselev og ikke har en uddannelsesaftale, 
har du mulighed for at få tilskud til dine kørselsudgifter med 
offentlig transport fra skolehjemmet til din hjemadresse i 
forbindelse med hjemrejse i weekender, helligdage og ferie. 
Du skal udfylde en rejseblanket og aflevere den på skolehjem-
skontoret sammen med kvitteringer for dine rejseudgifter. Vi 
hjælper dig med at søge refusion. 
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TV
Der er tv (boxer) i opholdsrum, pejsestuen og i Café Grotten.

VASKERI
I kælderen findes et vaskeri, som kan benyttes i tidsrummet 7.00-23.00. Du køber 
en vaskebrik til 31 kr. og opretter dig som bruger på payperwash.com. Herefter kan 
du indsætte penge på din vaskekonto og komme i gang med at vaske. En vask ko-
ster cirke 20 kr. inkl. vaskemiddel. Der er vaskemaskiner og tørretumblere. Desuden 
er der et strygejern og -bræt. 

WI-FI
Skolehjemmets trådløse netværk hedder snet, og du skal bruge dit unilogin for at 
logge på. 
Du skal skrive:
Skole\brugernavn (dit unilogin-brugernavn)
Adgangskode (din unilogin-kode)

Der er mulighed for netværkstilslutning med kabel på værelser på 2. og 3. sal. Har 
du brug for at koble en stationær pc til netværk, så spørg efter et værelse med 
denne adgang. På erhvervskollegiet er der mulighed for både tilslutning med net-
værkskabel eller at logge på det trådløse netværk med unilogin. 
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SÅDAN FINDER DU RUNDT PÅ RØRDALSVEJ:

Gangsti til Øster Uttrup Vej og
Aalborg Erhvervskollegium
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Skolehjemmet
Rørdalsvej 10 · 9000 Aalborg

Aalborg Erhvervskollegium 
Øster Uttrup Vej 3 · 9000 Aalborg

skolehjemmet@techcollege.dk
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