
Tradium College
Dit elevhotel lige midt i Randers



På Tradium College bliver du en del af et 
fællesskab, du ikke finder andre steder

Du kommer til at bo midt på campus med fremtiden lige udenfor  
døren. Det sparer dig for transporttiden, skærper dit fokus og åbner  
for helt nye muligheder. 

Med 60 lyse, møblerede dobbeltværelser, lækre fælles faciliteter og 
mulighed for at tilkøbe fuld forplejning har vi skabt rammerne om et 
godt skoleophold. Hos os skal du derfor kun fokusere på det, der skal 
forme din fremtid – nemlig din uddannelse, dine interesser og dine 
mange nye relationer.

En del af et  
stærkt fælleskab

Når vi mødes, inspireres vi af hinanden.  
Vi udfordres, lærer og opdager noget nyt.  
Bo på Tradium College og bliv en del af et  
stærkt fællesskab. Også efter skoletid. 



Et dynamisk miljø 

Tradium College er en indbydende og topmoderne bygning, som er indrettet i en hyggelig og 
lækker atmosfære med store vinduespartier og franske altaner. Du kommer til at bo på et 
møbleret dobbeltværelse med eget bad og toilet. På hver etage findes et lille tekøkken, og med 
både lounge og stor tagterrasse er der masse af muligheder for at mødes på kryds og tværs.

Læring i bevægelse

På Tradium College får du et fedt studiemiljø, som rummer det 
hele og altid er i bevægelse. Med adgang til Tradium ToolBox, 
som ligger lige ved siden af Tradium College. Du kan også 
dyrke alt fra fitness til bordfodbold, bordtennis og brætspil.



Tradium College skal være  
et rart og trygt sted at bo

At bo mange under samme tag giver venskaber og netværk 
for livet. Men hvis der skal være plads til både faglighed og 
fornøjelse, er det vigtigt at omgås hinanden med respekt. 
Vores husregler er med til at sikre en rar og tryg atmosfære.

Læs mere på tradium.dk/college

Hvem kan bo på Tradium College?

Alle kan bo på Tradium College, uanset om du går på  
HHX, HTX, EUX eller en erhvervsuddannelse. 



Fremtiden lige  
udenfor døren

Tradium College tilbyder Tradiums elever, kursister og 
studerende at bo midt på campus i et moderne og dynamisk 
miljø. De lyse dobbeltværelser er lækkert indrettet, og med 
fællesrum, lounge og stor tagterrasse er rammerne skabt 
for et stærkt fællesskab på kryds og tværs af alder, køn og 
studieretninger – også efter skoletid. 

tradium.dk/college


