
Ansøgning om skolehjemsplads  
 
Ansøger  
Navn:  

Adresse: 

Cpr.nr.: 

Post nr.:   By: 

Tlf. nr.: 

Daglig transporttid fra skolen: 

(jvnf. rejseplanen)   

E‐mail: 

Skolehjemsplads  

Daglig transporttid til skolen:  

(jvnf. rejseplanen)   

Uddannelse: _______________________________________________

□ Er du forsørger? (Dokumentation vedlægges)

□ Ønsker du, at ankomme dagen før uddannelsesstart?

□ Jeg har uddannelsesa ale (Husk underskri  fra arbejdsgiver)

Du skal selv medbringe dyne, pude, sengelinned og håndklæder.

 Dato 

__________________________________________
Værges underskrift underskrift (Hvis ansøger er under 18 år) 

______________________ 
Ansøgers underskrift  

______________________

 Arbejdsgivers underskrift   
Se regler på næste side. 

Ansøgningens returneres til: Tradium, Vester Allé 26, 8900 Randers C info@tradium.dk 

– 70 11 10 10

Undertegnede bekræfter på tro og love rigtigheden af de angivne oplysninger, samt at jeg opfylder de anførte 
optagelsesbetingelser.   

Jeg har læst og forstået det gældende ordensreglement, samt regler for optagelse på skolehjem. 



Ansøgning om skolehjemsplads  
 
Regler for optagelse på skolehjem 

Regler for en skolehjemsberettiget elev: 

Du er skolehjemsberettiget når:  

• Du er tilmeldt en erhvervsuddannelse
• Du har søgt optagelse på nærmeste skole
• Den daglige transporttid mellem hjem og skole er mere end 5 kvarter hver vej, regnet

fra du forlader din bopæl til skolens adresse

Du kan kun bo på skolehjem i forbindelse med uddannelsens skoleperioder og ikke i 
praktikperioder.   

Egenbetaling for skolehjemsophold er 565,00 pr. uge    

Egenbetaling for skolehjemsophold opkræves ikke, når der er indgået en 
uddannelsesaftale med en arbejdsgiver. Beløbet modtages via AUB (Arbejdsgivernes 
uddannelsesbidrag).  

HVIS du opfylder ovennævnte regler for at være skolehjemsberettiget og du ikke har en 
uddannelsesaftale og er under 18 år eller er forsøger, er skolehjemsophold gratis.  

Regler for en ikke skolehjemberettiget elev: 

En arbejdsgiver og elev kan, ud fra uddannelsesmæssige kriterier, indgå en aftale om valg 
af en anden erhvervsskole til elevens skoleophold (altså ikke nærmeste skole).    

Prisen for ikke skolehjemberettiget er kr. 1.506,75 pr. uge  

Når eleven har en uddannelsesaftale med arbejdsgiver, vil udgiften også blive refunderet 
automatisk via AUB   

Ansøgningens returneres til: Tradium, Vester Allé 26, 8900 Randers C info@tradium.dk 

– 70 11 10 10
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FORPLEJNING	SOM	SKOLEHJEMSELEV	PÅ	TRADIUM	

Vores kantiner vil rigtig gerne være med til at give dig en god oplevelse.	

Morgenmad	på	Vester	Allé	26	(ved	
Tradium	College):		

Kl.	6.30‐7.30		
• Surmælksprodukt, mysli, havregryn, cornflakes,

rosiner og mælk
• Brød af forskellig art
• Ost, marmelade og 1 slags pålæg
• Juice, mælk, kaffe eller the
Du	må	tage	1	stk.	frugt	med	herfra	 til
formiddagspausen

Frokost	på	skole	adressen:		

Kl.	11‐13	(lidt forskelligt hvornår kantinerne
har åbent for frokost)   

• 1 – 2 lette lune retter sammen med dagens grønne 
salat og brød

• Vand eller saftevand fra kande

Fredag vil der blive lavet en sandwich som 
madpakke til frokost sammen med en 
kildevand og et stykke frugt.    

Til eftermiddagspausen kan du afhente 1 stk. 
kage eller 1 bolle i kantinen på skole 
adressen   

Aftensmad	på	Vester	Allé	26			kl.	

17.30	–	18.30	
(mandag til torsdag) 
• Dagens ret
• Vand eller saftevand fra kande

Hvis du er forhindret i at spise et måltid, må 
du meget gerne melde fra til os☺ Dette vil 
give os mulighed for at spare op til en senere 
overraskelse til hele gruppen.   

Hvis der skal tages hensyn til diæt eller 
anden allergi, skal dette være meddelt inden 
start på skoleophold. Kom altid og tal med 
køkkenet, hvis der er noget som I kunne 
ønske, så ser vi på hvad vi kan gøre.   

Kantinen byder dig velkommen – vi glæder 
sig til du kommer. Vis dit studiekort eller 
legitimation ved kassen, så er vi klar til at 
hjælpe dig ☺   

Ansøgningens returneres til Tradium, Vester Allé 26, 8900 Randers C 
info@tradium.dk – 70 11 10 10 
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