
Ordensregler
på Skolehjemmet ved 
Herningsholm Erhvervs-
skole & Gymnasier

Mange hilsner fra personalet på
Herningsholm Skolehjem

NATTERO 

Der skal være ro kl. 23.30. Tag hensyn til dine naboer. 
Ring evt. til vagttelefonen på telefon 2542 4611.

RYGNING
Skolehjemmet er røgfrit. Hvis det af Skolehjemmets personale konstateres at der ryges på værelset, 
vil der blive opkrævet et rengøringsgebyr på min. kr. 1.000,-

ØL/SPIRITUS 
Det er kun tilladt at nyde øl mm. i Skolehjemscafeen. 
Det er ikke tilladt at have eller indtage øl/spiritus, mm. på værelset. 
Øl, spiritus, mm. kan afleveres til opbevaring i receptionen. 
Hvis der drikkes øl, spiritus, mm. på resten af skolens område, kan dette også medføre bortvisning.

Brud på ovenstående 3 regler, medfører en advarsel. Kopi af advarslen vil blive fremsendt til din 
uddannelsesleder, dine forældre, hvis du er under 18 år samt til din mester, hvis du er i lære. Sker 
der yderligere overtrædelser af Skolehjemmets regler, vil dette medføre øjeblikkelig bortvisning. 
ADVARSLER OG BORTVISNINGER GÆLDER FOR HELE UDDANNELSESPERIODEN. 

HASH/STOFFER
Det medfører BORTVISNING at indtage, være påvirket af eller besidde hash eller andre stoffer på 
Skolehjemmet. Fra tid til anden vil Herning Politi foretage uanmeldte besøg på Skolehjemmet. Her 
vil de medbringe hunde til at gennemføre undersøgelser på værelserne.

GÆSTER
Gæster skal skrives i besøgsmappen i receptionen. Såfremt du har gæster på værelset, er det på 
eget ansvar. Gæsterne skal forlade Skolehjemmet senest kl. 23.30. Overnattende gæster skal an-
meldes i receptionen, og det er kun muligt at have overnattende gæster, såfremt der er et ledigt 
værelse. Gæster har ingen adgang i Cafeen. Fast pris for pr. gæsteovernatning inkl. morgenmad 
og linned kr. 300,-

KLIPNING/FARVNING
Det er ikke tilladt at klippe og farve hår på værelserne eller badeværelserne.

MØBLEMENT
Det er ikke tilladt at ommøblere på værelset samt medbringe køleskab, brødrister mm.

SKADER/ØDELÆGGELSER
Du hæfter for de skader eller ødelæggelser du er skyld i på værelset og på Skolehjemmet i øvrigt. 
Skaden anmeldes til bygningsforvaltningen, som udskriver en faktura ifølge den til enhver tid 
gældende prisliste for inventar eller lignende.

SERVICE
Service og mad må ikke fjernes fra spisesalen.


