
Skolehjemmet
MotelX
Ordensregler og vejledning

Tradium skolehjem

Adresse
MotelX
Gl. Århusvej 2
8940 Randers SV
Telefon 70 70 16 07
www.motel1.dk

Ankomst 
Alle dage efter kl. 14.00.

Afrejse  
På afrejsedagen skal værelset forlades 
senest kl. 11.00

Værelser 
MotelX stiller værelser til rådighed med  
følgende faciliteter:

• Bad og toilet 
• Gode boksmadrasser med top og dundyner 
• Gratis trådløs adgang til internet  
• Fladskærm 
 
Fælleslokaler 
MotelX stiller fælleslokale til rådighed for opholds-
rum for elever til fx spil, lektielæsning mv.  
- og servering af morgenmad og aftensmad.

Faciliteter 
MotelX stiller adgang til mikrobølgeovn, køleskab, 
vaskemaskine og tørretumbler til rådighed.

Rengøring 
MotelX foretager rengøring 1 gang pr. uge. (Mandag)

Skift af sengetøj og håndklæder 
Skift af sengetøj sker 1 gang pr. uge og skift af hånd-
klæder 2 gange pr. uge.

Parkering 
Der stilles gratis parkeringsplads til rådighed.

Post 
Indgående post vil blive lagt i receptionen.

Rygning 
Skolen er røgfri. Hvis det konstateres, at der ryges  
på værelserne, vil der blive opkrævet et rengørings- 
gebyr på kr. 1.200,-.  

Alkohol 
Alkohol er forbudt på MotelX ś område. Alkohol kan 
afleveres til opbevaring i receptionen efter aftale. 
Hvis det konstateres, at der er indbragt eller nydt 
alkohol i området, vil der blive uddelt en skriftlig ad-
varsel og ved gentagelse medfører det bortvisning.  

Stoffer/hash 
Det er ikke tilladt at opbevare eller være påvirket af 
euforiserende stoffer på skolehjemmet. Overtrædelse 
af dette vil medføre øjeblikkelig bortvisning. Ved  
begrundet mistanke om indtagelse af euforiserende 
stoffer, kan der forlanges en test.

Nattero 
Der skal være ro kl. 22.00. Vis hensyn til andre. 

Gæster 
Gæster skal skrives i gæstemappen i receptionen.  
Du må have gæster efter normal undervisningstid. 
Besøgende skal forlade skolehjemmet senest  
kl. 22.30. 

Overnattende gæster skal anmeldes i receptionen 
dagen før, og det er kun muligt at have overnattende 
gæster, hvis værelset er indrettet, så der kan sove  
2 personer.

Ingen overnattende gæster i weekenderne. 

Prisen for en gæsteovernatning er kr. 100,-, ex. kost. 
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Forsikringer 
I undervisningstiden vil du være dækket af din  
mesters arbejdsskadeforsikring.

Elever på grundforløb er også forsikret under  
arbejdet i praktikværkstederne.

Du skal selv forsikre dine private ejendele. Prøv først 
at undersøge, om du er dækket af dine forældres 
forsikringer.

Skolehjemmet/MotelX har ingen forsikringer, der 
dækker dit private indbo.

Skolehjemsleder 
Direktøren for MotelX eller dennes assistenter er 
øverste myndighed vedrørende den daglige drift, 
herunder ro, orden, sømmelig adfærd samt ordens-
regler.

Han/hun har påtaleret over for alle og givne  
henstillinger skal efterkommes.

Overtrædelse af skolehjemmets ordensregler 
Overtrædelser af skolehjemmets ordensregler kan 
medføre øjeblikkelig bortvisning. Hvis overtrædelsen 
vurderes til en advarsel vil gentagelse medføre  
øjeblikkelig bortvisning. 

Kopi af advarsel eller bortvisning sendes til Tradium, 
som vil orientere mester, hvis du er i lære, samt til 
forældre (hvis du er under 18 år). Advarsler og bort-
visninger gælder for hele uddannelsesforløbet.

- så er du tættere på

Arbejdstøj 
På skolehjemmet er det ikke tilladt at have arbejds-
tøj på efter skoletid.

Ophold på skolehjemmet lørdag og søndag,  
samt helligdage 
Elever der opholder sig på skolehjemmet lørdag og 
søndag, samt helligdag, bliver registreret via brug af 
nøglekortet.

Elever, der ønsker ophold i weekend eller helligdage, 
skal give besked i elevadministrationen senest 2 
dage før. Såfremt der ikke er givet besked, vil der 
ikke blive udbetalt kostpenge.

Morgen og aftensmad i weekenden og på helligdage 
kan tilkøbes ved henvendelse i receptionen på  
Motel X. Det er bortvisningsgrund at indtage mad 
fra restauranten uden at have betalt for det.

Sygdom 
Ved sygdom informeres skolehjemmets reception. 
Der kan aftales mulighed for forplejning.

Nøglekort 
Der udleveres nøglekort ved ankomst, som skal  
afleveres i receptionen på afrejsedagen. På  
afrejsedagen skal værelset forlades kl. 11.00.

Nøglekortet er personligt og må ikke udlånes til 
andre.

Porcelæn, knive, gafler, krus mm. skal blive  
i restauranten!

Du har ingen adgang til køkken og skuffer i  
restauranten!

Køleskab i restauranten må kun åbnes under  
morgenmaden!

Du må ikke medbringe egne drikke/madvarer  
i restaurant eller reception!

Jeg har læst og forstået 

ordensreglementet  

for skolehjemmet Motel X

Skader/hærværk 
Du hæfter for de skader eller ødelæggelser,  
som du er skyld i på skolehjemmets område.

Der må ikke ophænges billeder eller andet på  
væggene.

Ved fraflytning skal værelset samt inventar efterlades 
i samme stand som det er modtaget.

Andet 
Køleskabe, elektriske kogeapparater, mikrobølgeovn, 
el kedler, ulovlige knive, slagvåben, store stereo- 
anlæg/højttalere, cykler, må ikke forefindes på  
værelset.

Misbrug af brandalarm eller brandslukningsmateriale 
medfører øjeblikkelig bortvisning. Der vil blive krævet 
erstatning for udgifter til brandvæsen, rengøring mv. 

Spisning 
Morgenmad serveres på hverdage i fælleslokalet 
mellem kl. 06.30 og kl. 09.00. Morgenmaden består 
af gryn, müsli, yoghurt, brød, kaffe, the og mælk.

Frokost kan indtages i Tradiums kantiner på hverda-
ge, og der udbetales kr. 40,- pr dag.  Beløbet ind-
sættes på en bankkonto.

Aftensmad (dagens ret) serveres på hverdage mel-
lem kl. 18.00 og kl. 18.30. (Mandag til torsdag)

Elever, der opholder sig på skolehjemmet lørdag  
og søndag samt helligdage, vil selv skulle stå for 
morgenmad, frokost og aftensmad. Der udbetales  
kr. 90,00. Beløbet indsættes på en bankkonto. 

Al spisning foregår i fælleslokalet. Mad og service 
må derfor ikke fjernes herfra.

Mødetider/spisetider 
Der er ingen klokker, der fortæller om mødetider  
og spisetider, og du må selv sørge for at komme op 
om morgenen samt passe spisetiderne. 

ON-LINE VERSION
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