
Velkommen til
SKOLEHJEMMET 



VELKOMMEN
til Jordbrugets

UddannelsesCenter
Århus 

Her i folderen kan du læse lidt om kostskolen i Beder, hvor du og 

omkring 300 andre elever skal bo i det næste stykke tid. 

Det kan være en udfordring at have så mange tætte naboer – men det 

kan også være rigtig sjovt. Vi går efter det sidste. Og det gør vi blandt 

andet ved at passe godt på vores skole og på hinanden.

 

Derfor har jeg også vedlagt vores husregler, som jeg vil bede dig læse 

og overholde, så tiden her på JU bliver god og mindeværdig både for 

dig og dine nye naboer – og for mig og resten af skolen. 

Jeg glæder mig til vi ses!

Venlig hilsen

Lilli Bach, Skolehjemsleder
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Du kan hente nøglen til dit værelse søndag inden skolestart mellem 

klokken 19 og 21. 

MØBLER OG INVENTAR
Pas godt på de ting, der er på dit værelse. Hvis de går i stykker, er det 

dig selv, der skal betale.

EFTER SKOLETID
Når du bor på skolehjemmet, kan du frit bruge skolens gymnastiksal, 

motionsrum, musikrum, tv-stuer og fællesrum. 

KANTINEN
På arbejdsdage er der morgenmad, frokost og aftensmad i kantinen. 

Hvis du er på skolen i weekenden, skal du selv lave mad. Husk at give 

besked om weekendophold i kantinen senest torsdag klokken 12:30. 

BETALING
Hvis du er under 18 år, er det gratis at bo på skolehjemmet. Forsørgere 

er også fritaget for betaling. Du kan få oplysninger om aktuelle 

værelsespriser på kontoret.

REJSEGODTGØRELSE
Når du tager hjem på weekend, har du mulighed for at få rejsegodt-

gørelse fra skolen til din bopæl. Hvis du bor på Færøerne eller i Grøn-

land gælder særlige regler. Spørg på kontoret, hvis du vil vide mere.

SYGDOM
Hvis du bliver syg, skal du give os besked på Uddata+ eller ved at ringe 

til kontoret på 8747 5700 inden klokken 8.15. Du skal sygemelde dig 
hver morgen, hvis du er syg i flere dage.

ALKOHOL
Hvis du er under 18 år, må du ikke drikke alkohol på skolens område. Er 

du 18 år eller derover, må du nyde alkohol med måde - stærk spiritus 

må IKKE indtages på skolens område, og der må MAX opbevares 12 øl 

på værelserne. Overtræder du skolens alkoholpolitik kan det medføre 

bortvisning.

RØGFRIT 
SKOLEHJEM

Morgenmad
Frokost
Aftensmad

07.30 - 08.15
11.40 - 12.15
17.30 - 18.00

SPISETIDER!



VASK
Du har mulighed for at vaske dit tøj på skolehjemmet. 

Poletter til vaskemaskinerne kan du købe hos rengøringen 

og hos vagtlærerne.

INTERNET
Der er trådløst internet på skolehjemmet. Du får dine login-

oplysninger i løbet af den første uge, og hvis du får problemer med 

nettet, kan du få hjælp hos IT helpdesk på biblioteket.

PARKERING
Hvis du er i bil, kan du frit parkere på skolens p-plads. Du må ikke 

parkere på brandvejene, og parkering på skolens område er på eget 

ansvar.

Efter skoletid er det vores vagtlærer-team, der kan hjælpe dig med 

stort og småt. Du finder den vagthavende lærer på vagt-

kontoret i træffetiden eller ved at ringe på tlf.: 2372 5220

Mandag-onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag-søndag

16.15 - 23.00
16.15 - 00.00
16.15 - 19.00
Efter aftale

VAGTLÆRER TRÆFFETIDER!

MØD vagtlærerne!

Max Frederiksen Mette Buch

Hanne 
rengøring

Brian FiskerLilli Bach Christian Næsborg

Jeanett Mathiasen
Oldfrue

Bente
rengøring

Jannie
rengøring

Niels Ejnar PetersenChristian Muurmann

Kristine V. Fog



HUSKELISTE 
Hvad skal du 
ha’ med?

Hvis du vil vide mere!

Er du i tvivl om noget, kan du altid kontakte skolen for afklaring. Spørg efter 
Charlotte. Skolen ligger i Beder syd for Århus. Skolehjemmet ligger i cykel- 
og gåafstand til både skov og strand. Adressen er: 

Damgårds Alle 5, 8330 Beder

DYNE & PUDE 

SENGETØJ  

HÅNDKLÆDER 

INDENDØRS SKO

SKIFT POSTADRESSE
- Kun i perioden du bor her
- Du må IKKE flytte folkeregisteradresse

TEGN FORSIKRING
- Skolens forsikring dækker IKKE dine ting

Charlotte L. Hansen
Kontoret Beder

2723 5710
clh@ju.dk

Følg JU her:           facebook.com/juaarhus          instagram.com/juaarhus

Lilli Bach
Skolehjemsleder

2723 5733
lib@ju.dk




