SKOLEHJEMMET
- ET GODT STED AT VÆRE

VELKOMMEN TIL DIT NYE HJEM
Vi ønsker dig hjertelig velkommen på TECHCOLLEGEs skolehjem. TECHCOLLEGE har dagligt ca. 4.500 elever, hvoraf ca. 250 bor på skolehjemmet. Vi håber, du får et spændende
ophold på skolen og i Aalborg. Vi vil gøre vores til, at du får en god tid og håber, at du
også selv aktivt vil medvirke til det. Denne folder indeholder en række informationer
til dig som skal bo på skolehjemmet. Læs den igennem og gem den. Hvis du mangler
oplysninger, kan du altid spørge i receptionen.
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FØRSTE DAG
Når du ankommer, vil du i receptionen få anvist et møbleret værelse. En del af de elever, der er over 20 år, vil blive indkvarteret
på Aalborg Erhvervskollegium som skolehjemselever. I højsæsonen
vil indkvartering på tomandsværelse kunne finde sted. Uden for
skolens normale åbningstider vil der i receptionen være en skolehjemsassistent, som kan hjælpe med indkvartering og svare på
de spørgsmål, du måtte have.
FORVENTNINGER
Når du flytter ind, er det naturligt, at du har nogle forventninger
til opholdet – forventninger om, at tingene fungerer, og at de
mennesker, du i en periode kommer til at leve tæt på, giver deres
bidrag til en venlig og hyggelig stemning. De samme forventninger
har skolehjemmet til dig. I det følgende giver vi svar på en række
af de spørgsmål, du garanteret stiller.

ÅBNINGS- OG ANKOMSTTIDER I SKOLEHJEMMETS RECEPTION

Mandag – Torsdag
Fredag
Lørdag – Søndag

ADMINISTRATION

SKOLEHJEMSASSISTENT

kl. 08.00-16.00
kl. 08.00-13.00
Lukket

kl. 16.00-08.00
kl. 13.00-08.00
kl. 08.00-08.00

Indkvartering på skolehjemmet kan altid foregå, dagen før dit
skoleforløb starter.
Hvis du ankommer om søndagen, kan du ikke indkvarteres i tidsrummet mellem kl. 17.00-19.00 og efter kl. 23.00.
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PRISER
Skolehjemmets priser kan du finde på techcollege.dk/skolehjem
MAD
Uanset hvilken adresse du bliver indkvarteret på, skal du spise i
Café 711. Der spises morgenmad, frokost og aftensmad i Café 711.
Om morgenen har du mulighed for at smøre en madpakke i Café
711, som du kan spise til frokost på dit college. Se spisetiderne
på opslagstavlen.
SENGETØJ
Alle værelser er forsynet med sengetøj, sengelinned og håndklæder. Du kan på opslagstavlen se, hvornår det kan byttes til rent i
depotet i kælderen.
BEBOERRÅD
Skolehjemmet har et beboerråd, som er rådgivende med hensyn
til dagligdagen, men det tager også initiativ til forskellige arrangementer, foredragsaftener, hobbyprægede kurser og lignende.
Hvis du har gode forslag eller savner aktiviteter, kan du henvende
dig til beboerrådet.
LEKTIEHJÆLP
Skolehjemmets assistenter er alle lærere, der har været ansat på
skolens forskellige colleger.
De vil kunne hjælpe med lektier eller svare på spørgsmål omkring
uddannelser.
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REGLER
Når mange mennesker er samlet, er der brug for fælles regler. På
skolehjemmet er reglerne udformet, så de er til at leve med, og
hovedreglen er, at alle har pligt til at vise hensyn over for andres
arbejdsvilkår og trivsel.
TYVERI OG FORSIKRING
Udsættes du for tyveri under dit ophold, skal du være opmærksom på, at skolehjemmets forsikring ikke dækker tyveri. Sådan en
forsikring skal du selv tegne. Det er derfor vigtigt, at du altid låser
din dør, når du forlader dit værelse.
STØJ
Der skal være ro på skolehjemmet efter kl. 23.00. Tv, musik og
lyde fra computere må generelt ikke forstyrre de andre beboere.
RUSMIDLER
Narkotika og andre rusmidler må under ingen omstændigheder
forefindes eller indtages på skolen eller skolehjemmet. Det er ikke
tilladt at opbevare eller drikke alkohol på skolehjemmets værelser.
RYGNING
Rygning er ikke tilladt på skolehjemmet og Aalborg Erhvervskollegium.
SKADER
Skader du skolehjemmets bygninger eller inventar, skal du selv
betale for at få det udbedret. Efter gældende regler dækker sko-

lehjemmets forsikring ikke. Hvis du ved ankomsten konstaterer
skader på værelset/inventar, bedes du meddele det til receptionen.

uden for Jomfru Ane Gade. Læs mere om kultur-, fritids- og shoppingmuligheder på www.aalborg.dk

FACILITETER
På skolehjemmet er der elevcafé, computercafé, tv-stuer, bordtennis, billard, pool, dart, biograf, mo-tionscenter og sauna. Du
vil blive tilbudt at deltage i idrætsarrangementer og mange andre
spændende og kulturelle aktiviteter.

Du kan også læse mere om Aalborgs sommeraktiviteter på havnefronten, teater og koncerter, hvad du kan opleve i Nordkraft og
mange flere arrangementer på visitaalborg.dk

AALBORG
Aalborg er med sine godt 150.000 indbyggere Danmarks fjerdestørste by. En mangfoldig uddannelsesby med universitet, mange
videregående uddannelser og ungdomsuddannelser. De unge
sætter deres præg på byen. Aalborg er rig på oplevelser − også

TRANSPORT
Buslinjerne 17, 18 og 39 kører mellem midtbyen og skolehjemmet.
Du kan se, hvor og hvornår bussen kører ved at gå ind på NT’s
hjemmeside nordjyllandstrafikselskab.dk
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Aalborg Erhvervskollegium
Øster Uttrup Vej 3 · 9000 Aalborg

Tlf. 7250 5380
skolehjemmet@techcollege.dk
techcollege.dk/skolehjem
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Skolehjemmet
Rørdalsvej 10 · 9000 Aalborg

