Et fedt studiemiljø,
som rummer det hele
og altid er i bevægelse.
Bo lyst og lækkert på Tradium College under din uddannelse
– et fællesskab du ikke finder andre steder

EUD / EUX

Kontakt

Henrik Fabricius,
Daglig leder af Tradium College
telefon 4188 0047
mail
hef@tradium.dk

Mere information
tradium.dk/college

Pris for EUD/EUX elev
Som EUD/EUX elev skal du opfylde nogle krav for at bo på college til
nedenstående pris. Du skal have 5 kvarter eller mere fra dit hjem til
skolen med offentlige transportmidler. Desuden skal du selv betale
for opholdet, hvis der er en skole nærmere dit hjem, der har samme
uddannelse.
	Som hovedregel gratis for elever under 18 år
	Pris over 18 år i 2019 er 523 kr. om ugen på dobbeltværelse inkl.
Tradium College Basis Buffet.
	Tillæg for eneværelse er 985 kr. om ugen.
	Er du ikke berettiget, kan du alligevel ansøge om værelse. Prisen
er i 2019 1.540 kr. om ugen inkl. Tradium College Basis Buffet på
dobbeltværelse. Tillæg for eneværelse er 985 kr. om ugen.
	Som hovedforløbselev med en uddannelsesaftale/læreplads
bliver beløbet opkrævet hos din arbejdsgiver, som får udgiften
refunderet fra AUB.
	Priserne er gældende i 2019. Forbehold for ændringer i
betingelser og lovgivningsændringer.
	Når du bor på Tradium College, har du fri adgang til
fællesfaciliteter og ToolBox.

Praktiske oplysninger
	Overnatning mandag-fredag
(du kan evt. ankomme søndag efter aftale)
	Forplejning: Tradium College Basis Buffet, som
serveres i Tradiums kantine. Mandag-torsdag:
morgenmad, frokost og aftensmad. Fredag:
morgenmad og frokost. Elever på Blommevej
spiser frokost i kantinen derude.
	Du skal selv medbringe sengelinned, dyne,
hovedpude og håndklæder. Det er muligt at
købe en samlet pakke, som du må beholde.
	Du har mulighed for at vaske dit tøj, mens du
bor på Tradium College. Vores vaskemaskiner er
til fri afbenyttelse, men du skal selv medbringe
vaskemiddel.
	Læs mere om Tradium College og husk også
at læse vores husregler på tradium.dk/college
	Yderligere praktiske oplysninger vil blive
udleveret i informationsbrev ved ankomst.

