
For dig 
der vil bo
på Skole-
hjem



” Sammen med dig 
skaber vi de bedste 
rammer for dig og 
dine medstuderende.
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Velkommen på Skole- 
hjemmet ved Herningsholm
Erhvervsskole & Gymnasier

Derfor vil vi gøre vores til at skabe 
trygge rammer, som kan være  med- 
virkende til, at du finder dig godt 
til rette og får et godt ophold. 

At bo på Skolehjem er ikke som at 
bo derhjemme, og det er heller ikke 
som at bo på hotel. Skolehjemmet 
er et tilbud til dig, der ikke har 
mulighed for at tage hjem hver 
dag efter undervisning, men som 
gerne vil have en god og indholds- 
rig fritid. 

Denne brochure gør dig lidt klog- 
ere på, hvad Skolehjemmet på Her- 
ningsholm Erhvervsskole & Gym- 
nasier er for en størrelse, og du 
får på samme tid muligheden for 
at danne dig et indtryk af daglig- 
dagen på vores Skolehjem.

Sammen med dig skaber vi de 
bedste rammer for dit ophold  
på Skolehjemmet. Vi glæder os til 
at byde dig velkommen!

Personalet 
Skolehjemmet på Herningsholm

For en tid vil Skolehjemmet på Herningsholm fungere som dit 
midlertidige hjem.
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” Vi gør vores bedste 
for, at dit ophold bliver 
trygt, stabilt og rart.

Hverdagen

At bo på Herningsholms Skolehjem 
er ikke som at bo derhjemme, men 
vi gør vores bedste for, at dit op-
hold bliver trygt, stabilt og rart. Det 
gør vi ved at skabe trygge dag- 
ligdagsrammer med klar kommu-
nikation og jævnlige smil.

I køkkenet sørger personalet for 
mad og forplejning. Rengørings-
personalet sørger for, at alle bliver 

vækket i ordentlig tid til at nå til 
undervisning, og i weekenderne 
er der en fast vagt, som gerne  
deltager, hvis beboerne får lyst til 
at danse zumba, spille billard eller 
lave en filmaften.

Også i receptionen er medarbej- 
derne klar til at hjælpe dig med  
oplysninger, spørgsmål og andre 
praktiske gøremål.
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For at sikre at hverdagen på Skolehjemmet fungerer på bedst mulig vis for alle, 
er der en række regler, som skal overholdes. Dem kan du læse mere om på 
www.herningsholm.dk under punktet skolehjem.

” Nogle gange er vi her i
receptionen som en ekstra 
mor. Jeg har hjulpet elever 
med alt lige fra lægekontakt 
til busplaner. 
Derudover lytter vi gerne til 
eleverne, når de har behov 
for det.
BIRGITTE VORK NIELSEN – ADMINISTRATIV

MEDARBEJDER PÅ SKOLEHJEMMET
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Fælles arrangementer

På Skolehjemmet bor der elever fra 
mange forskellige uddannelser, 
som kan have glæde af hinanden 
i fritiden og være med til at skabe 
et fælles socialt liv ved siden af 
uddannelsen.

Fra personalets side forsøger vi at 
løfte hverdagen med hyggelige og 
til tider særlige aktiviteter. Det kan 
være alt fra volleyball på en varm 
sommerdag og kasinoaften med 
lælkker belgisk mad til et besøg 
i vorse Café Hebe eller en tur i 
DGI Huset for at afprøve klatre- 
væggen.

Ud over vores særlige arrange-
menter har Skolehjemmet en række 
daglige tilbud til beboerne i form 
af  tv-stue, computeradgang, multi- 
bane, billard og pool samt beach- 
volleybane, som frit kan benyttes.

Det er vigtigt med et afbræk i hverdagen 
og lejlighed til at se hinanden i en anden 
sammenhæng end til hverdag.
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Praktiske oplysninger
HVEM KAN BO PÅ SKOLE-
HJEMMET? 
Skolehjemmet er for elever på er- 
hvervsuddannelser. Betingelser 
for at bo på Skolehjemmet er:

• At du er optaget på en af 
 Herningsholm Erhvervsskole & 
 Gymnasiers erhvervsuddannel- 
 ser (ikke gymnasiet) og har en  
 transporttid med offentlig trans- 
 port på mindst 5 kvarter mellem  
 skolen og din bopæls-adresse,  
 hver vej
• At du ikke kan tage din uddan- 
 nelse på en anden skole, som  
 ligger tættere på din bopæls- 
 adresse
• At du har en uddannelsesaftale, 
 og din mester ønsker, at du op- 
 tages på Herningsholm Erhvervs- 
 skole & Gymnasier.

Har du en læreplads/uddannelses- 
aftale med en dansk virksomhed, 
skal hverken du eller din læreplads 
betale for skolehjems-opholdet.
Elever fra erhvervsuddannelserne kan 
bo på Skolehjemmet i alle skoleperi-
oder, men ikke i praktikperioderne.

Hvis du ikke har en læreplads, skal 
du selv betale for skolehjemsop-
hold. Du skal begynde at betale for 
skolehjem, kvartalet efter at du er 
fyldt 18 år. Så længe du er under 
18 år, er skolehjemsophold gratis. 

Elever, der er skolehjemsberettig- 
ede, og som har forsørgerpligt over 

for børn, betaler ikke for at bo på 
Skolehjemmet. Der skal afleveres 
kopi af barnets navne- eller dåb-
sattest til skolehjemssekretæren. 

Skolepraktiklever er ligeledes om-
fattet af førnævnte betingelser. 

Pris for skolehjemsophold inklusive 
fuld kost og logi er 557 kr. pr. uge* i 
2021.

* Opfylder du ikke betingelserne for 
at bo på Skolehjem, men ønsker at bo 
her alligevel, er prisen for kost og logi 
1.488 kr. pr. uge

Der kan i enkelte tilfælde gives dis-
pensation for ovenstående beting- 
elser, men dette kræver en forud- 
gående samtale med henholdsvis 
vejleder og skolehjemslederen.
 

INDFLYTNING

Når du har fået plads på Skolehjem-
met, er du velkommen til at flytte ind, 
dagen før du starter på din uddan-
nelse mellem kl. 18.00 og 22.00, også 
om søndagen.

OPSYN

Receptionen har åbent kl. 07.00 – 
23.00, mens der om natten vil være en 
sovevagt kl. 23.00 – 07.00. I weekend-
erne er der opsyn i tidsrummet mellem 
kl. 17.00 og kl. 10.00 næste formiddag.



For spørgsmål vedrørende ophold 
på Skolehjemmet kan du ringe: 
7213 4610 (mandag til torsdag 
8.00-16.00 og fredag 8.00-12.00)

Lillelundvej 21
7400 Herning

herningsholm.dk/skolehjem
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