Alle kan bo på Tradium Talent College (skolehjem) – ET HURTIGT OVERBLIK
Målgruppe

Overnatning
Mandag til fredag

(du kan evt. ankomme
søndag – aftales
nærmere)

Du er elev på en
erhvervsuddannelse på GF1
og GF2

Forplejning – Talent College
Basis Buffet

Diverse krav

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

-Er du under 18 år, er opholdet som hovedregel
gratis.
-Er du over 18 år, skal du betale for at bo på
skolehjemmet.
-Er du skolepraktikelev bor du gratis på
skolehjemmet, hvis du er under 18 år.
-Der skal først betales for skolehjemmet kvartalet
efter, du er fyldt 18 år.
-Prisen i 2019 er 523 kr. om ugen.

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

-Er du ikke berettiget til at bo på skolehjemmet,
fordi din transporttid med offentlig transport er
mindre end 5 kvarter til nærmeste skole, kan du
alligevel ansøge om et værelse.
-Prisen er kr. 1.540 kr. om ugen for kost og logi
(2019).

Har 5 kvarter (eller mere)
fra dit hjem til skolen med
offentlige
transportmidler. 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
uddannelsen, skal du selv
betale for skolehjem.

Der bor 2 på værelset. Ønsker du eneværelse er prisen ekstra kr.
985 pr uge.

Hovedforløbselev og har en
uddannelsesaftale/læreplads
(Fodterapeut (15pladser))

-Skal du bo på skolehjem i forbindelse med dine
hovedforløb er prisen kr. 523 pr uge for kost og logi.
-Beløbet bliver opkrævet hos din arbejdsgiver som
får udgiften refunderet fra AUB.
Der bor 2 på værelset. Ønsker du eneværelse, er prisen ekstra kr.
985 pr uge.

AMU kursist

Kr. 500 pr. dag inkl. 1 overnatning og kost (morgen,
frokost, aftensmad) (som udgangspunkt
enkeltværelse)

HHX, HTX

Kr. 1540,00 pr. uge, inkl. kost (som udgangspunkt
enkeltværelse, så længe der er plads)
1.540,00 kr. om ugen for kost og logi (2019).

Studerende videregående
uddannelser
Andre kursister
Censor

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

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

Kr. 500 pr nat pr
person
enkeltværelse
Kr. 500 pr nat pr
person
enkeltværelse

Kr. 145 for morgen, frokost,
aftensmad (Talent College
basis buffet) pr person
Kr. 145 for morgen, frokost,
aftensmad (Talent College
basis buffet) pr person

Priserne er gældende i 2019. Forbehold for ændringer i betingelser og lovgivningsændringer
Mere information:
Ønsker du mere information, kan du kontakte leder af Talent College Henrik Fabricius 41880047 eller mail
hef@tradium.dk
Ønsker du som skolehjemselev enkeltværelse koster det kr. 985 ekstra pr. uge

