
Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier vil gerne byde dig velkommen til at bo på skolehjemmet.
Hvis du ikke fremsender blanketten til tiden, kan vi ikke garantere dig et værelse.

 Ja, jeg vil gerne bo på skolehjemmet på følgende vilkår:

 Ønsker leje af sengelinned/håndklæde, kr. 100 pr. md.

 Medbringer selv sengelinned/håndklæde.

Hvis du har fødevareallergi eller af en anden grund har specielle behov, skal du oplyse det herunder: 

 Minus svinekød Vegetar Veganer

 Fødevareallergi (skal dokumenteres) - skriv hvilken her: 

Der skal medbringes dokumentation, hvis behov for speciel kost. Dokumentationen skal sikre, at der frem-
stilles den rette kost til dig. Dokumentationen makuleres efterfølgende.

 Andet, skriv her:

Da du selv har ansvaret for dit værelse og inventaret under opholdet, finder du på dit værelse en inventar- 
liste, som vi beder dig gemmemgå grundigt. Du vil blive stillet til ansvar for eventuelle beskadigelser og 
mangler på værelset ved din afrejse – og er erstatningspligtig efter den til enhver tid gældende prisliste 
fra Bygningsforvaltningen. Inventarlisten skal afleveres på kontoret senest dagen efter din indkvartering.

Vi går ud fra, at du accepterer Skolehjemmets ordensregler og overholder disse, samt er indstillet på at 
rette dig efter personalets anvisninger. Ordensreglerne er ophængt på værelset.
I så fald byder vi dig hjertelig velkommen og håber, at du må få et udbytterigt ophold til gavn for dig selv 
og dine kammerater.

Du behøver ikke ringe til os, for hører du ikke fra os, er dit værelse parat, når du kommer.

Denne tilmeldingsblanket tilbagesendes pr. mail inden for 5 dage til bvn@herningsholm.dk

Hvis du har et skolehjemskort fra tidligere ophold, så tag det venligst med.
Medbring et krus til aftenkaffe/te.

Navn: 

Uddannelse:  

Fødselsdag:

 Dato Elevunderskrift Forældreunderskrift

HVIS DU ER UNDER 18 ÅR SKAL DINE FORÆLDRE OGSÅ SKRIVE UNDER. 
MED DIN UNDERSKRIFT BEKRÆFTER DU, AT DU ER INDFORSTÅET MED OVENSTÅENDE.

Tilmeldingsblanket Skolehjem
Dato for din skolestart:


