Velkommen til
SKOLEHJEMMET

VELKOMMEN
til Jordbrugets
UddannelsesCenter
Århus

Skolehjemmet er for dig, som følger et af vores uddannelsesforløb.
Her kan du bo og leve i et fællesskab med ca. 300 andre elever.
Som beboer på skolehjemmet bliver du en vigtig medspiller i det
gode skolehjemsmiljø med plads til hygge, sjov og udvikling for alle.
Der er mange fritidsmuligheder på skolehjemmet, hvor du frit kan
bruge følgende: bordtennisrum, gymnastiksal, musikrum, minigolf,
E-sportsrum, bål og grillplads og en minibiograf. Vi arrangerer også
spille- og aktivitetsaftener. Skolehjemmet ligger i cykel- eller
gåafstand til skov og strand.
I Cafe ”Snackken” kan du altid finde ”kaffe” på kanden, ører der vil
lytte, svar på dine spørgsmål og hjælp til lektier.
Du kan her læse den vigtigste information om rammerne for
skolehjemmet, som du skal have viden om og acceptere, inden du
flytter ind.
Her skaber vi sammen den gode trivsels og fællesskabskultur,som
giver gode oplevelser i hverdagen og mindeværdige øjeblikke at se
tilbage på.
Jeg glæder mig til vi ses.
Venlig hilsen
”Mor” Lilli

PRAKTISK Information

ANKOMST
Du kan flytte ind på skolehjemmet søndag inden skolestart. Nøgler
udleveres mellem kl. 19.00 - 21.00.

VÆRELSET
De fleste værelser er dobbeltværelser. Værelserne er møbleret med
seng, bord og garderobeskabe. Du må gerne selv sætte dit præg på
værelset, men ikke lave huller i væggene. Du skal holde værelset
ryddeligt og rent. Der er værelsestjek hver anden uge.

FÆLLESSKAB
Du har et aktivt medansvar for trivsels- og fællesskabskulturen på
skolehjemmet. Alle beboere inkluderes i det sociale fællesskab
omkring café, trivselsgrupper, beboermøder m.m.

FRITID
Efter skoletid er der forskellige aktivitetsmuligheder; idrætshal,
multibane, motionsrum, musikrum, biograf, gamerrum, tv-stuer og
café. Der arrangeres løbende ture og fælles arrangementer.

WEEKEND
Skolehjemmet har lukket i weekender og ferier. Ved særlige behov kan
der laves individuelle aftaler med skolehjemslederen.

ALKOHOL
Skolehjemmets alkoholpolitik hænger sammen med fællesskabs- og
trivselskulturen. Det er ikke tilladt selv at opbevare og indtage alkohol
på skolehjemmet. Alkohol kan på udvalgte dage købes og nydes i
caféen, Biergarten og ved fælles arrangementer.

KANTINEN
På undervisningsdage er der frokost og aftensmad i kantinen.
Fredag kun hvis du er aktivt tilmeldt.
Har du særlige behov vedr. specialkost, skal du henvende dig til
køkkenet på kokk-b@ju.dk.

BETALING
Hvis du er under 18 år, er det gratis at bo på skolehjemmet.
Forsørgere er også fritaget for betaling. Aktuelle priser får du ved
henvendelse til skolens kontor. Girokort til betaling modtager du i din
E-boks.

SPISETIDER!
Morgenmad
Frokost
Aftensmad

07.30 - 08.15
11.40 - 12.15
17.30 - 18.00

REJSEGODTGØRELSE
Når du tager hjem på weekend, har du mulighed for at få rejsegodtgørelse fra skolen til din bopæl. Hvis du bor på Færøerne eller
i Grønland gælder særlige regler. Spørg på kontoret, hvis du vil vide
mere.

VASK

PARKERING

Du har mulighed for at vaske dit tøj på skolehjemmet.
Poletter til vaskemaskinerne kan du købe hos rengøringen
og hos vagtlærerne.

Hvis du er i bil skal du køre hensynsfuldt på skolens område, og
du kan frit parkere på skolens p-plads. Du må ikke parkere på
brandvejene, og parkering på skolens område er på eget ansvar.

WiFi

KONTAKT

Der er trådløs internet på skolehjemmet. Du skal bruge din Uni
Login som adgang.

RØGFRIT SKOLEHJEM

Efter skoletid er det vores vagtlærer-team, der kan hjælpe dig
med stort og småt. Du ﬁnder den vagthavende lærer på
skolehjemmet i træffetiden eller ved at ringe på vores
døgntelefon: 2372 5220

MØD vagtlærerne!

Lilli Bach

Murat Alper

Mette Buch

Ida L. Sørensen

Sanne Baden

VAGTLÆRER TRÆFFETIDER!
Mandag-onsdag
Torsdag
Fredag

16.15 - 23.00
16.15 - 00.00
16.15 - 19.00

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 cykelog 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

Lilli Bach
Skolehjemsleder

2723 5710
clh@ju.dk

2723 5733
lib@ju.dk

Følg JU her:

facebook.com/juaarhus

instagram.com/juaarhus

