
Husorden 

Regelsæt for skolehjemselever 
Ordensreglerne, der gælder mens du bor på skolehjemmet, er udformet, så alle har mulighed for have det 
bedst mulige ophold. Hensynet til de øvrige beboere vejer tungt, og vi har det ønske, at skolehjemmet skal 
være et rart sted at være for alle – både for beboere og for personalet. Vi forventer, at beboere i samme grad 
som personalet, udviser hensyn til andre, optræder ansvarligt og med respektfuld omgang med hinanden. 
Ingen skal opleve adfærd fra andre, som kan virke stødende, støjende, provokerende eller truende. Vi vil tage 
hånd om dårlig opførsel med det samme, da vi vægter elevernes trivsel meget højt. Vi har videoovervågning 
på alle fællesarealer og på vores udeområder. Optagelser slettes efter 14 dage.  

Ordensregler: 

• Vold eller trusler mod andre, tyveri og hærværk samt mobning tolereres ikke og kan medføre 
bortvisning fra skolehjemmet. 

• Skolehjemmet er røgfrit. Dette gælder også for e-cigaretter og lignende. Der må ryges/dampes 
uden for skoletid (i tidsrummet kl. 16.30-07.30) i rygeskur ved container bag p-plads.  

• Overalt på skolehjemmet er brandalarmer, som er følsomme. Alarmer tjener den meget vigtige 
funktion at forhindre, at nogen kommer til skade ved en eventuel brand. Der må derfor ikke 
foretages indgreb på disse alarmer. Udløses alarmen, f.eks. ved en elev, der ryger indenfor, vil det 
medføre en afgift på 6.000 kr. 

• Det medfører øjeblikkelig bortvisning at indtage, være påvirket af eller besidde hash eller andre 
euforiserende stoffer på skolehjemmets område. Fra tid til anden vil personalet foretage 
stikprøvekontrol, og Nordjyllands Politi foretager uanmeldte besøg på TECHCOLLEGE og på 
skolehjemmet. Her vil de medbringe hunde til at gennemføre undersøgelser på værelserne. 

Regelsæt for værelset: 

• Du hæfter for eventuelle skader eller ødelæggelser, du er skyld i, på værelset og på skolehjemmet i 
øvrigt.  

• Musik er dejligt, men tag hensyn til din nabo og de øvrige beboere. Der skal være ro på værelset kl. 
23.00. 

• Ingen kæledyr eller køleskab på værelset. Ingen el-apparater uden selvsluk. 
• Der skal gøres rent på bad og toilet dagligt. Rengøringspersonalet gør grundigt rent en gang 

ugentligt. Sørg for at hylder mm er tømte, så rengøring kan foregå. 
• Du skal selv bortskaffe dit affald. Har du madaffald mm, skal du selv smide dit affald i containeren 

ved p-pladsen. Du må ikke stille affaldsposer på gangene.  
• I kælderen er der vaskemaskine og tørretumbler. Der må ikke tørres tøj på værelset. 
• Der må ikke sættes router til Wi-Fi op på værelset, da det forstyrrer skolens netværk. 
• Sørg altid for at låse din dør efter dig, skolehjemmet erstatter ikke bortkomne genstande. 
• Alkohol må ikke opbevares eller indtages på værelserne eller på skolens område, det samme 

gælder hash og andre stoffer. Der vil komme regelmæssigt tjek, foretaget af personalet og af 
narkohunde. Mindre mængder af alkohol til brug uden for skolehjemmet kan opbevares på 
kontoret. Undtagelsen til indtagelse af alkohol er arrangementer i Grotten på torsdage. Her må 
elever nyde få genstande købt i Grottens bar. 

 


