
  

 

Skolehjemmet Lillebælt, snaremosevej 110, 7000 Fredericia 

Værd at vide Der er varmt vand i bruserne kl. 5.30-9 og kl. 14-23.00 

Mad og drikke: (frokost mandag til frokost fredag) 

• Morgenmad kl. 7.15-8.00 i kantinen ved kostskolen, hvor du frit kan vælge mellem forskellige 
morgenmadsprodukter samt kaffe/the, juice og mælk. 

• Middagsmad kl. 11.15 ifølge lektionsplanen. Her kan du frit vælge mellem de varme/lune retter eller 
smørrebrød samt mælk, saft og vand. 

• Aftensmad kl. 17.00-18.00 i kantinen ved kostskolen, hvor der, ud over dagens varme ret, også vil være 
salatbar. Du kan til maden frit vælge mellem mælk, saft eller vand. Du vil ligeledes have mulighed for at 
handle i kantinen. 

Det er ikke tilladt at tage mad med ud af kantinen! Eller medbringe egne drikkevarer til kantinen. 

Ankomst: Som hovedregel kan du ankomme mandag kl. 11.00-12.30, hvor du får udleveret nøglekort og anvist 
dit værelse. Nøglekortet er også adgangsgivende til måltiderne i kantinen. OBS.: Du skal selv kontrollere, om 
værelsets inventar er uden fejl og mangler. Hvis der er væsentlige fejl og mangler på dit værelse, bliver det bragt i 
orden hurtigst muligt. Ankomst kan aftales til søndag aften – hvis du senest fredag kl. 9.00 har anmodet om det pr. 
mail (kostskolen@eucl.dk). 

Kontortider i receptionen på Skolehjemmet Lillebælt 
• Mandag kl. 11:00 - 12:30 og 16:00 - 23:00 

• Tirsdag kl. 16:00 - 23:00 

• Onsdag kl. 11:00 - 12:30 og 16:00 - 23:00 

• Torsdag kl. 16:00 - 23:00 

• Fredag kl. 11 - 12.30 

• Søndag (dog ikke påske og pinse, hvor der er åben mandag) kl. 19:00 - 23:00 

• Skolehjemslederen er tilgængelig på tlf. ca. kl. 8-12.30 i hverdagene. 
Husk at anmelde evt. tidligere ankomst senest fredagen før kl. 9.00 
(Vagthavende medarbejder kan træffes i kontortiden på tlf. 7920 1110) 

Folkeregisteradresse Du må ikke ændre din adresse til kostskolen under dit ophold - dog må du gerne lave en 

midlertidig postadresse. Husk at påføre navn og værelsesnummer. 
Læge Benyt evt. Lægehuset Østerstrand, Dronningensgade 97B, 1. sal, 7000 Fredericia, tlf. 7593 0460 – telefontid 
på hverdage 08.00-09.00, onsdag 10.00-11.00 eller Lægerne ved Lillebælt, Dronningensgade 97, 7000 Fredericia, 
tlf. 7593 3380 – telefontid alle hverdage mellem 08.00-11.00. 
Lægevagten: Tlf.: 7011 0707 - efter kl. 16.00 og indtil kl. 8.00 samt i weekender. Bliver du syg, bør du overveje, 
om du kan vente til din egen læge eller lægen ovenover åbner. Nummeret benyttes også til skadestuen i Kolding. 

 

EUC Lillebælt Tlf.: 7920 1111 Facebookgruppe: Skolehjemmet Lillebælt 
 



 

Husregler 
 
Det skal helst være rart at bo på kostskolen. Derfor har skolen nogle faste regler, som skal overholdes.  
 
Rygning: Kostskolen er røgfrit område, hvad angår rygning indendørs. Der er etableret et udendørs 
rygerum ved hovedindgangen og i gården. Rygning i terrassedøren på dit værelse er således ikke tilladt!  
 
Støj og musik: Tænk på, at dine medstuderende bor tæt på og måske er i gang med opgaver, der kræver 
ro. Dæmp derfor din adfærd på værelset. Skru ned for musikken – især når du har døre og vinduer åbne.  
 
Nattero: Alle fælles lokaler låses af senest kl. 23.00, hvor der også skal være ro på værelserne. Tag 
hensyn til dine naboer. Der skal som udgangspunkt være ro fra udeområdet fra kl. 22.00  
 
Alkoholpolitik: Det er tilladt at nyde øl og vin. Vagten har retten til at sende folk på værelset eller væk, 
såfremt han/hun finder det nødvendigt!  
 
Gæster: Dagsgæster skal skrives i besøgsmappen i receptionen. Det er på eget ansvar at medbringe 
gæster på værelset. Gæster skal forlade skolehjemmet senest kl. 23.00. Har du undtagelsesvis  
brug for at lade en gæst overnatte, skal du i forvejen have dette godkendt af vagthavende medarbejder i 
receptionen. 
 
Rengøring: Du skal selv holde dit værelse ryddeligt og rent. Vi forpligtiger os til at afkalke 
badeværelser ca. 1 gang i måneden. Der vil blive foretaget grundrengøring ved fraflytning. 
Mangler og evt. ekstra rengøring er på din regning. Kostskolelederen og rengøringspersonalet har adgang 
til dit værelse. Vi ser dette som omsorg og almen interesse i dig og vedligeholdelse af vores skolehjem.  
 
NB: Hvis man har samme værelse i løbende uger, kan man lade tingene stå og beholde nøglekortet.  
 
Cykler og lignende: Det er ikke tilladt at have cykler og lignende på gangene og på værelserne – brug 
aflåst cykelskur (lån nøgle). 
 
Sengelinned mm.: Sengelinned skal anvendes af hensyn til hygiejnen.  
 
Du skal selv medbringe dyne, pude, sengelinned og håndklæder. Du kan eventuelt leje dyne + pude 
samt sengelinned og håndklæder på kostskolen kr. 100,- pr. uge/gang. Vi vil opkræve 200,- kr. til 
rengøring af topmadras, såfremt vi konstaterer, at der ikke benyttes linned.  
 
Lukning og låsning: Husk din nøgle! Din dør låser automatisk, når du lukker den! Vi har mulighed for at 
hjælpe dig ind igen inden for normal åbningstid (en guldmønt til fælleskassen J). Skulle  
behovet opstå uden for åbningstid skal du påregne et beløb på kr. 1000,- til vagtselskab. Husk også 
at lukke vindue og terrassedør, når du forlader dit værelse.  
Brud på ovenstående regler vil medføre en advarsel – i særlig tilfælde bortvisning. Vi kan sende kopi af 
advarslen til din uddannelsesleder, dine forældre (hvis du er under 18 år) samt til din mester (hvis du er i 
lære). Yderligere overtrædelse af kostskolens regler kan medføre bortvisning.  
 

NB: På Kostskolen må du ikke medbringe køleskab, kaffemaskine, reoler m.v., ligesom du ikke må 
hænge ting på væggene. 

 


