
Tradium College skal være et rart og trygt sted at bo.  
Derfor har vi nogle husregler, som vi forventer, at du overholder. 
Det er dit ansvar at være orienteret om reglerne.

 Vi forventer, at du følger enhver anvisning fra Tradiums
personale.

 Dit nøglekort er personligt, og du skal tage det med,
når du forlader dit værelse. Hvis du mister dit kort, har du
erstatningspligt, og et nyt koster 250,- kr.

 Du bor som udgangspunkt på et tomands værelse.
Husk derfor at rydde op efter dig – både på dit værelse, på
fællesområderne og på tagterrassen. Der er støvsuger og
ren gøringsmidler på hver etage, hvis du har brug for ekstra
rengøring.

 I tekøkkenet er der elkedel, mikroovn og køleskab,
som du frit kan benytte. Efterlad køkkenet i rengjort stand.
Køleskabet er fælles, og de ting, som er i køleskabet, er
private. Det er ikke tilladt at benytte hårde hvidevarer på
værelserne.

 Du har mulighed for at vaske dit tøj, mens du bor på
Tradium College. Vores vaske maskiner er til fri afbenyttelse,
men du skal selv købe vaskemiddel. Vis hensyn og tøm
maskinen straks efter brug.

 Tradium College ligger centralt, hvilket er både dejligt og
praktisk. Det betyder også, at vi skal tage hensyn til vores
naboer. Dæmp derfor din adfærd i gården, på tagterrassen
og på værelserne. Høj musik er ikke tilladt på værelserne, og
efter kl. 22:30 skal der være stille på hele området.

 Tradium er tobaksfri område. Der må ikke ryges på
 skolens område. Heller ikke i fritiden.

 Du må gerne modtage besøg, når blot du mødes med
dine gæster i fællesområderne. Vores husregler gælder for
alle. Vær opmærksom på, at du hæfter personligt for dine
gæsters adfærd – uanset om det drejer sig om ødelæggel-
se, rygning mv..

 Hvis vi har mistanke om, at forholdene på dit værelse
ikke er i orden, forbeholder vi os ret til at gå ind – også
selvom du ikke er der. Det samme gælder ved rengøring og
håndværkerbesøg.

 Når du forlader dit værelse, er det dit ansvar at låse
dør og vindue. Frist ikke svage sjæle og gem eventuelt
værdigenstande i et aflåst skab.

 Når du spiser i kantinen, skal du altid medbringe dit
nøglekort, så vi kan se, at du bor på Tradium College. Mad
og service skal forblive i kantinen.

 Mens du bor Tradium College, er det din egen eller din
forældres forsikring, der er gældende. Det er dit ansvar at
undersøge, om policen dækker.

SKÆRPEDE HUSREGLER

 Øl, spiritus og fyrværkeri er forbudt på værelserne og på
Tradiums områder.

 Hash, ecstasy og anden narkotika er bandlyst, og
bortvisning fra Tradium College vil ske omgående. Skolen
kan benytte en hashhund både akut og periodevis, både på
værelser og i fællesområder.

 Hærværk og unødigt slid på bygninger og inventar
medfører erstatningsansvar.

KONSEKVENS AF DINE HANDLINGER

 For at alle får det bedste ophold på Tradium College,
må enhver bidrage til at skabe en god atmosfære med gen-
sidigt respekt. Bliver reglerne overtrådt, vil vi i hvert enkelt
tilfælde vurdere konsekvenserne.

 I yderste konsekvens kan en overtrædelse medføre
øjeblikkelig bortvisning, og din kontaktlærer/arbejdsgiver vil
blive kontaktet.

 Ved mindre overtrædelser vil din kontakt lærer/arbejds-
giver få skriftligt besked. Flere mindre overtrædelser kan
medføre bortvisning.

 Hvis du er under 18 år, vil dine forældre/værge blive
kontaktet tidligt i processen, inden vi tager stilling til konse-
kvensen.

 En bortvisning fra Tradium College er ikke ensbetyden-
de med en bortvisning fra din uddannelse.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

 Hvis du er elev på en erhvervsuddannelse på GF1 og
GF2 eller er hovedforløbselev med uddannelsesaftale eller
læreplads, skal du medbringe sengelinned, dyne, hovedpu-
de og håndklæder. Det er muligt at købe en samlet pakke,
som du må beholde.




