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Praktiske oplysninger
Skolehjem



Skolehjem
Praktiske oplysninger
Velkommen til Roskilde Tekniske Skoles skolehjem, Ledreborg Allé 50, 4000 Roskilde.

Vi håber, at denne folder giver dig de oplysninger og informationer, du har brug for 
inden og under dit ophold på vores skolehjem. Har du spørgsmål, er du altid vel-
kommen til at rette henvendelse på kontoret, til skolehjeminspektøren eller skolens 
lærere. Vi glæder os til, at du flytter ind – velkommen.

Skolehjemmets åbningstid
Skolehjemmet er åbent alle hverdage. Hvis du har weekendvagt på gården, eller der 
er andre helt specielle forhold der gør, at du bliver nødt til at blive på skolehjem-
met, kan du efter skriftlig aftale med skolehjemsinspektøren være på skolehjemmet 
i weekenden. Det er muligt at ankomme til skolehjemmet søndag efter aftale. Dog 
ingen ankomst for indlogering om søndagen – uden forudgående aftale
1



Kontorets åbningstid 
Mandag til torsdag kl. 8.00-12.00. Mandag desuden kl. 15.00-16.30.
Kontoret kan kontaktes på telefon 51 39 75 73 eller skolehjem@rts.dk.

Information
På opslagstavlen ved kantinen/køkkenet ophænges information til elever på sko-
lehjemmet. Husk at holde øje med opslagstavlen samt beskeder i uddata+. For at 
holde god kontakt til elever, der bor på skolehjemmet, men undervises på andre 
afdelinger, afholdes der skolehjemsmøder. Der er mødepligt til disse møder. Se mø-
detiderne på opslagstavlen og i dit skema.

Skolehjemsvagt
Der er en skolehjemsvagt på skolehjemmet mandag til torsdag kl. 16.00-23.00. Vag-
ten træffes på telefon 30 78 31 90. Du kan altid komme til den vagthavende, hvis 
du er i tvivl om noget eller bare ønsker at hyggesnakke lidt. Efter kl. 23.00 overgår 
vagten til skolehjemsinspektøren, der bor lige ved siden af skolehjemmet, og som 
kan kontaktes på telefon telefon. 30 78 31 91.

Måltider
Vi spiser sammen i spisesalen:
• Morgenmad fra kl. 7.00-8.00
• Frokost kl. 11.30-12.00
• Frugt kl. 16.00
• Aftensmad kl. 18.00
• Frugt eller kage kl. 21.00

Skolehjemsaktiviteter
Personalet arrangerer aktiviteter for skolehjemseleverne, men vi er altid åbne for for-
slag til aktiviteter. Jo mere du som elev deltager i aktiviteterne desto mere ”liv” bliver 
der på skolehjemmet. Aktiviteterne slås op på opslagstavlen, så hold udkig.

Værelset
• Værelset er møbleret. Du skal medbringe en rullemadras til at lægge mellem 

lagenet og madrassen i sengen. Du skal derudover medbringe dyne, hovedpude, 
sengelinned og håndklæder. Du SKAL benytte et lagen. 

• Du må ikke medbringe elektriske køkkenapparater som fx køleskab og kaffe-
maskine, varme- og kuldeblæser. Disse elektriske apparater fjernes uden varsel. 
Elkedel er undtaget.

• Du har ansvaret for værelset, som skal holdes rengjort og pænt.
• Du hæfter for eventuelle skader på værelset og inventar/installationer. Det er ikke 

tilladt at sætte vores møbler ud på altan/terrasse. Der er værelsestilsyn hver uge, 
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foretaget af skolehjemmets personale. Du orienteres om tilsynet på opslagstavlen.
• Støvsuger lånes af køkkenet eller aftenvagten. Støvsugeren retuneres hurtigst 

muligt. Klude, toiletpapir m.m. udleveres fra køkkenet en gang om ugen ved 
værelsestilsyn. 

• Opsætning af billeder og lignende må kun ske på opslagstavle eller træliste. Du 
må ikke anvende tape, tegnestifter eller lignende på døre, skabe og vægge.

• Sørg for rigelig udluftning men husk – luk for varmen samtidig.
• Rygning er kun tilladt for skolehjemselever i rygeskuret i tidsrummet 15:30 - 

07:30.
• Ryd op efter dig selv på fællesområderne, både ude og inde, så bliver der hygge-

ligt at være for alle.
• Husk at låse døre og vinduer, når du forlader værelset. Dine ting er ikke forsik-

rede af skolehjemmet.
• Medbring egen kop/termokrus eller køb et hos os til 80 kr.

Indboforsikring
Skolehjemmet har ingen forsikring, der dækker tyveri eller skader på dit indbo på 
skolehjemmet. Du skal enten selv tegne en forsikring eller være helt sikker på, at 
dine forældres forsikring også dækker dit indbo, når du ikke bor hjemme.



Ulykkesforsikring
Skolen har ingen forsikring, der dækker 
dig under opholdet på skolen. Derfor bør 
du tegne en personlig ulykkesforsikring, 
inden du flytter ind på skolehjemmet.

Transport til og fra skolehjemmet
Der arrangeres bustransport mellem sko-
lehjem og Vilvorde efter køreplan. Trans-
port derudover skal selv arrangeres. Det 
er en god idé at medbringe en cykel. 
Den er god at have, hvis du skal ind til 
Roskilde. Skolen har et cykelskur, hvor 
din cykel skal placeres. Du holder selv 
din cykel i stand. Husk også cykelhjelm.

Post
Du skal ikke ændre adresse i folkeregi-
stret, men må gerne ændre postadresse. 
Din tilsendte post vil blive lagt i dueslaget 
overfor kontoret under forbogstavet i dit 
efternavn. Faktura for skolehjem findes i 
e-boks fra midt i måneden for næste må-
ned. Denne faktura skal betales pr. d. 1.

Vask
Der er vaskemaskine (møntvask) og tør-
retumbler på skolen, så du kan få vasket 
dit tøj. Poletter købes i køkkenet.

Idrætstøj
Vi har en idrætshal på skolen, der benyt-
tes både i undervisningstiden og fritiden 
– så medbring idrætstøj og indendørssko 
med lys sål. Medbring gerne badminton-
ketsjer.

Opstaldning af hest
Du kan medbringe hest under skoleop-
holdet. Den opstaldes på skolens gård, 
Svanemosegård, der ligger ved siden af 
skolehjemmet. Der betales særskilt for 
opstaldning af hesten. Henvendelse til 
jss@rts.dk.

Internet
På skolehjemmet er der trådløs adgang 
til internettet. Det trådløse netværk kan 
ikke bruges til download, streaming 
og online spil. Du kan på det trådløse 
netværk maksimalt få en båndbredde på 
2 mb. 

Betaling for skolehjemsophold
Elever, der søger optagelse på en ud-
dannelse, hvor nærmeste uddannelses-
institution ligger mere end 5 kvarters 
transport fra bopælen, har ret til en sko-
lehjemsplads. Elever under 18 år, der går 
på grundforløb uden uddannelsesaftale, 
betaler ikke for kost og logi. Elever over 
18 år betaler 565 kr./uge for kost og logi
(med forbehold for prisreguleringer). 
Dog er elever med forsørgerpligt fritaget 
for betaling. Elever med uddannelses-
aftale afregnes direkte mellem AUB og 
skolehjemmet. Alle elever skal betale et 
depositum på 1500 kr. ved indflytning. 
Pengene tilbagebetales ved udflytning 
ved overlevering af værelset i rengjort og 
hel stand.
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Befordringsgodtgørelse for rejse 
hjem i weekender
Du kan få refunderet din transportudgift 
hjem i weekenden og omkring højtider, 
når:
• Du har bopæl inden for Danmarks 

grænser, altså kun til grænse, hvis 
du kommer fra Sverige, Island eller 
Færøerne.

• Du ikke har en aftale med en virk-
somhed.

• Du går på grundforløb.
• Du bor på skolehjemmet under gæl-

dende regler.
• Du ikke modtager befordringstilskud 

efter andre regler.

Godtgørelsen gives til billigst mulige 
offentlige transport og overføres til din 
NemKonto ca. 14 dage efter indsendelse 
via elektronisk blanket i www.sdbf.dk af 
billetter eller uddannelseskort. Reglerne 
findes i bekendtgørelse nr. 1152 af 
13.12.96.

Ordensregler for skolehjemmet
Vi lægger vægt på, at det er rart og trygt 
for alle at bo på skolehjemmet. Det er 
derfor vigtigt, at du sætter dig grundigt 
ind i vores ordensregler, og at du er 
indstillet på at efterleve reglerne.

Støj
Vis hensyn. Større musikanlæg må ikke 
medbringes på skolen. Efter kl. 22.00 
skal der være ro på værelserne, og 
musikanlæg skal være slukket. Der bor 
mange mennesker tæt på hinanden på 
skolehjemmet, og det er ikke hensyns-
fuldt at ødelægge dine naboers natte-
søvn. Gæster skal forlade skolen inden 
kl. 22.00.

Rygning
Skolehjemmet er røgfrit. Rygning er kun 
tilladt i det anviste rygeskur i tidsrummet 
kl. 15:30 - 7:30 



Overtrædes ordensreglerne vil det medføre advarsel/hjemsendelse nogle dage. Ved 
grove overtrædelser medfører det bortvisning. Hvis du er under 18 år, underrettes 
dine forældre om overtrædelsen og har du uddannelsesaftale informeres arbejdsgi-
ver også.

Alkohol
Det er IKKE tilladt at opbevare og/eller indtage alkohol på skolen, skolehjemmet 
eller Svanemosegård, dette gælder også, selvom du er over 18 år. Skolen kan ved 
specielle lejligheder give tilladelse – i samråd med forældre. Konstateres der alkohol 
på et værelse, medfører det hjemsendelse. 

Rusmidler/euforiserende stoffer
Det er IKKE tilladt at opbevare, indtage eller sælge rusmidler/euforiserende stoffer 
på skolens/skolehjemmets område. Overtrædelse af denne regel vil medføre politi-
anmeldelse og øjeblikkelig bortvisning fra skolehjemmet. Ved mistanke om brug af 
rusmidler/euforiserende stoffer forbeholder vi os ret til at teste dig for ulovlige stoffer. 
Skolehjemmet forbeholder sig ret til ransagning på værelset ved mistanke om opbe-
varing/brug af rusmidler/euforiserende stoffer.

Dyr
Det er tilladt at holde visse dyr i bur eller terrarie/akvarium. Dog kun ét pr. værelse. 
Renholdelse er vigtig, så der ikke opstår lugtgener. Blanket findes på kontorets info-
væg. Depositum for dyr er 500 kr.

Vold, tyveri, hærværk, mobning
Vold og/eller trusler mod andre, tyveri og hærværk samt mobning vil medføre øje-
blikkelig bortvisning fra skolehjemmet. 

Færdsel
Biler parkeres på de anviste parkeringsarealer. Cykler og knallerter parkeres i cykel-
skur/halvtag. Der skal køres hensynsfuldt på alle skolens og gårdens veje og arealer, 
så støj, stenslag og støv undgås. 

Adgang på værelset
Skolehjemspersonalet har ret til adgang til dit værelse.
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Her finder du os
Skolehjemmet er beliggende på Landbrugsskolen Sjælland, Ledreborg 
Allé 50, Roskilde. Tag motorvejsafkørsel 14 på Holbækmotorvejen. 
Kør ad Lindenborgvej mod Roskilde. Drej til højre ad Ledreborg Allé.
Der kører skolebus mellem skolehjemmet og Vilvorde i forbindelse 
med undervisningen.

Roskilde Tekniske Skole
Pulsen 2-8
4000 Roskilde

Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde
Køgevej 131
4000 Roskilde

Landbrugsskolen Sjælland
Ledreborg Allé 50
4000 Roskilde

www.rts.dk

Scan QR koden
- og se vores uddannelser

Køgevej 131
Vilvorde131

Ledreborg Allé 50
Landbrugsskolen Sjælland
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