
INFORMATION - BISPEBJERG  
 

Nøglekort: Passer til opgang og værelser. Værdi ved genanskaffelse kr. 100. 
Husk altid nøglekortet, når du forlader værelset. Nøglekortet er personligt og må IKKE 
overdrages til andre. HUSK hvis din skoleperiode bliver forlænget så kontakt 
skolehjemskontoret, hvor dit adgangskort skal opdateres til den rigtige udflytningsdato, 
ellers kan du ikke komme ind i opgangen og på dit værelse. 
 

Nøgle; Passer til garderobeskab (på værelset) og postkasse (i Fælleshuset), du er ansvarlig for 
nøgle/adgangskort, de må IKKE overdrages til andre. 
 

Fælleshuset: Åbningstider: se indgangsdøren 
I Fælleshuset forefindes:  Spisesal, opholdssal med billard og tv m.m. Vaskeri med 
strygefaciliteter, støvsuger og rengøringsmidler forefindes i hovedbygningen. . 
 

Opgange: I hver opgang er der tekøkken og opholdsrum + køleskab.  
 

Spisetider: Morgenmad: mandag-fredag kl. 06.00 - 08.00 
Frokost:  der er mulighed for at lave sin egen madpakke ved morgenmaden 
Aftensmad:  mandag-torsdag kl. 17.00 - 18.00 
Skal man have specialkost (vegetar, minus svinekød eller andet), skriv det på svarkortet + 
henvendelse til køkkenpersonalet ved spisetid. Bemærk at specialkost (diæt m.v.) kræver 
lægeerklæring. 
 

Weekends: Som udgangspunkt skal du tage hjem i weekender og ferie. 
Derfor serveres der ikke mad i weekenderne (fra fredag kl. 08.00 til mandag kl. 06.00) 
Hvis du ikke har mulighed for at tage hjem i weekenden, skal det aftales med os på forhånd. Og 
du skal skrives på weekendlisten, der ligger på kontoret. 
Husk at tage dit nøglekort med dig, når du forlader dit værelse. I weekenden er der intet 
personale, så hvis du smækker dig ude, kan du ringe til SERA på tlf. 52 70 80 52, MEN det 
er for egen regning. Det koster op til 1250 kr. 

     
Elevvagt: Man har med jævne mellemrum en elevvagt, hvor man deltager i skolehjemmets daglige arbejde. 

Man får besked fra Assistenten, se også opslag i fælleshuset. Hvis du bliver forhindret i at 
møde til en vagt, SÅ SKAL DU SELV finde en afløser, og dette skal oplyses. Der er 
mødepligt. 
 

Fællessamling: Der afholdes fællesmøde jævnligt i spisesalen (se opslag i hovedhuset). Der vil være orientering 
om kommende arrangementer, vigtige meddelelser o.a.  Der er mødepligt. 
 

Netværk: Tilslutning og brug er dit eget ansvar. Skolehjemmet er ikke ansvarligt for brug af netværk og 
Internet, og hæfter ikke for nogen skade i forbindelse med tilslutning og brug.  
HUSK at der er mange brugere på internettet, så brug det med omtanke. FILDELING IKKE 
TILLADT. 
 

Værelser: Seng, skrivebord, stol, papirkurv, gardiner, lamper og skab samt badeværelse, wc-børste, 
toiletspand og swaber. HUSK – medbring selv toiletpapir og håndsæbe 
Tjek omhyggeligt ved indflytning, at alt er helt i orden og fungerende. I modsat fald meldes 
det straks på kontoret, da du hæfter for mangler og ødelæggelser 
Almindelige reparationer skrives på en pedelanmeldelse, på kontoret.  
Elektriske maskiner (fx køleskab, mikrobølgeovn og elkedel) må ikke medbringes. 
 

Brandsikkerhed: Du skal straks læse brandinstruksen og orientere dig om nødudgange i huset. 
 

Ordensregler: Findes andet sted på hjemmesiden 
 

Transport: S-togsstation (Emdrup st.) og busstoppesteder på Emdrupvej og Frederiksborgvej 
Se www.rejseplanen.dk 
 

Ophold: Du kan kun bo på skolehjemmet i skoleperioderne, uden for disse er ophold ikke muligt 
(f.eks. sommer- jul- og påskeferien m.v.) 
Du må ikke skifte folkeregisteradresse til skolehjemmet, kun postadresse.  
 

Udflytning: Du vil modtage en meddelelse om den kommende udflytning og skal så skrive 
udflytningstidspunkt på listen på kontoret. På udflytningsdagen skal du hente pedellen på 
pågældende tidspunkt, for at få synet dit værelse og aflevere nøgle/nøglekort. Værelse, entré 
og badeværelse skal afleveres i ryddet og rengjort stand, i modsat fald får man efterfølgende en 
regning.  
 

Forsikring: Skolehjemmet har ikke en forsikring, der dækker dine personlige ting og evt. skader du 
forvolder på vores bygninger og inventar, Du skal derfor undersøge, hvordan din egen 
husstandsforsikring dækker under opholdet på skolehjemmet. 

 


