
TRADIUM COLLEGE 

Spar tid på transport og få tid til hygge med vennerne 

Ligesom indholdet af din uddannelse er vigtig, har selve uddannelsesmiljøet også stor betydning. Når du bor på skolehjem, bor 
du sammen med andre unge, der også er i gang med deres uddannelse. Det er med til at gøre det lettere at få nye kammerater 
og komme ind i et nyt fællesskab på skolen. 

Skolehjem for alle 

Alle har mulighed for at bo på skolehjem, men der er forskel på pris og mulighed for at få tilskud. Ring og spørg eller ansøg om 
et værelse. 

Gode faciliteter og et rart sted at være 

Tradium College er et rart sted at være for at lære. Der er lagt stor vægt på bæredygtighed og funktionalitet. Fx er værelserne 
fleksibelt indrettet, og der gode senge med plads til opbevaring af tøj. Værelserne er primært indrettet som dobbeltværelser, så 
du kan dyrke fællesskabet endnu mere, hvis du har lyst til det. 

Du har adgang til skolens ToolBox med masser af spændende aktiviteter som fitness og sportshal. 

Prisliste 

Prislisten findes på næste side. 

Yderligere information 

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Henrik Fabricius, leder af Tradium College på mobil 4188 
0047 eller hef@tradium.dk. 



Prisliste 

Målgruppe Overnatning 

Mandag til fredag 
(Du kan evt. ankomme 
søndag – aftales nærmere) 

Forplejning – Basis Buffet 

Mandag-torsdag: 
Morgenmad, frokost, 
aftensmad 
Fredag: Morgenmad og 
frokost 

Diverse krav 

Du er elev på en erhvervs-
uddannelse på GF1, GF2
(uden uddannelsesaftale)
Eller i skoleoplæring

Er du under 18 år, er opholdet som hovedregel gratis.

Er du over 18 år, skal du betale for at på skolehjemmet. Du 
skal først betale for skolehjemmet kvartalet efter, du er 
fyldt 18 år. Prisen i 2023 er 587 kr. om ugen.

Der bor 2 på værelset. Ønsker du eneværelse, er prisen 
ekstra kr. 988,75 pr. uge

Har 5 kvarter (eller mere) fra 
dit hjem til skolen med 
offentlige transportmidler, 
inklusiv ventetid. Tjek det på 
www.rejseplanen.dk

Bemærk: Har du valgt at 
tage din uddannelse på 
Tradium, og der er en skole, 
der er nærmere, som har 
den uddannelse/
hovedområde, skal du selv 
betale for skolehjem.Er du ikke berettiget til at bo på skolehjem, fordi din 

transporttid med offentlig transport er mindre end 5 kvarter 
til nærmeste skole, kan du alligevel ansøge om et værelse. 
Prisen er kr. 1575,75 kr. om ugen for kost og logi (2023). 

Der bor 2 på værelset. Ønsker du eneværelse så er prisen 
ekstra kr. 988,75 pr uge. 

Du er hovedforløbselev og 
har en uddannelsesaftale/ 
læreplads 

Skal du bo på skolehjem i forbindelse med dine hovedforløb, 
skal der betales kr. 567 pr uge for kost og logi. Beløbet 
opkræver skolen hos AUB.
Hvis du ikke har valgt den skole, der ligger tættest på, og 
som udbyder uddannelsen, er prisen kr. 1575,75 pr uge for 
kost og logi. 
Beløbet opkræver skolen hos AUB.

Der bor 2 på værelset. Ønsker du eneværelse, så er prisen 
ekstra kr. 988,75 pr uge

Har 5 kvarter (eller mere) fra 
dit hjem til skolen med 
offentlige transportmidler, 
inklusiv ventetid. Tjek det på 
www.rejseplanen.dk 

Du er AMU kursist/ kursist Kr. 500 pr. dag incl. 1 overnatning og kost (morgen, frokost, 
aftensmad) (som udgangspunkt enkeltværelse) 

Opfylder du AMU kravene til 
kost og logi kan du eller din 
virksomhed få refunderet 
kost og logi 

Priserne er gældende for 2023. Forbehold for ændringer i betingelser og lovgivningsændringer.

http://www.rejseplanen.dk/
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