velkommen til

HANDELSFAGSKOLEN
ODDER

HANDELS FAGSKOLEN
handelsfagskolen.dk

ELEV pÅ HANDELSFAGSKOLEN
Handelsfagskolen uddanner elever inden for
detailhandel og handel samt lægesekretærer. vores elever kommer fra hele
landet, og de fleste er indkvarteret på
skolen i undervisningsperioderne.
på Handelsfagskolen kommer du til at arbejde i dybden med din uddannelse, så du
udvikler både dine faglige og personlige
kompetencer. Samtidig får du mulighed for
at udfylde din fritid med sport og forskellige
sociale arrangementer på skolen.
Besøg også Handelsfagskolen på:
handelsfagskolen.dk eller
facebook.com/handelsfagskolen

MØDETID
Hvis du har valgt at bo på skolen, kan du indkvartere dig mellem kl.19-23 aftenen inden ugens
første undervisningsdag. Førstegangselever møder
senest kl. 21.30, hvor der er infomøde i caféen.
møder du først den dag, undervisningen begynder
(mandag), skal du være på skolen senest kl. 8.30.
Undervisningen begynder kl. 8.50.
i perioder med helligdage er første undervisningsdag ikke altid en mandag. Se din indkaldelse for
evt ændringer.
REGLER OM INDKVARTERING
ØnSkeR DU at bo på Skolen?
Du er berettiget til at blive indkvarteret på
skolen, hvis den samlede rejsetid fra dit hjem til
skolen er mere end 75 minutter med offentlige
transportmidler. Der er automatisk reserveret
værelse til dig, hvis du er berettiget til at bo
på skolen.
Ønsker du ikke at benytte værelset, kan du afbestille det uden omkostninger, såfremt du giver
besked til skolen senest tre uger før ankomst på
booking@handelsfagskolen.dk.

ELEVER FRA ODDER & OMEGN
OG GRØNLAND + FÆRØERNE
bor du i et af postnumrene; 8000-8361, 8362,
8660, 8700, 8732 og 8771, har vi ikke reserveret
værelse til dig. Det skyldes, at vi forventer, at
du kan nå frem til Handelsfagskolen med
offentlige transportmidler på under 75 minutter.
Har vi taget fejl af rejsetiden, så ring venligst til
os. bor du tæt på skolen, men ønsker alligevel at
blive indkvarteret, er du velkommen til at sende
en mail til booking@handelsfagskolen.dk med
ønske om at blive indkvarteret på skolen. Husk at
notere din fødselsdag og dit holdnummer. prisen
på kost og logi finder du i skemaet på side 3.
NB - Elever fra Færøerne og Grønland har ofte
mulighed for at bo på skolen i weekenden - send
evt en mail til booking@handelsfagskolen.dk.
ELEVER MED bØRN
Har du børn, kan du blive fritaget for at betale
kost og logi, hvis du sender dokumentation i form
af kopi af barnets fødsels- eller dåbsattest pr.
post eller mail til booking@handelsfagskolen.dk
senest en uge inden ankomst.
ÅbNINGSTIDER
Skolehjemmet er lukket alle weekender. vi åbner
søndag kl. 19 for elever indkvarteret på skolen.
Første søndag i perioden er caféen åben fra kl. 20-23.

UNDERVISNING
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

8.50-16.00

8.05-16.00

8.05-16.00

8.05-16.00

8.05-13.35

en uges undervisning svarer til en arbejdsuge.
Bemærk, at ovenstående tider er standardtimeplanen.
Ændringer kan forekomme - se din indkaldelse.
VEJLEDNING
beHov foR SpecialpæDagogiSk StØtte?
Har du læse-/skrivevanskeligheder eller andre
former for funktionsnedsættelser, kontakt da
økonomifuldmægtig inge nielsen på tlf. 8781
9523 senest 30 dage før skolestart. vi har
forskellige muligheder for at hjælpe dig.
StUDievejleDning
Du kan træffe studievejlederen efter aftale
på tlf. 8654 1700.
FRITID
når du går på Handelsfagskolen, har du
forskellige muligheder for at dyrke
fritidsinteresser. De fleste fritidsaktiviteter
foregår i skolens nærhed. Du kan fx benytte
Odder Svømmehal og dyrke fitness i Odder
fitnesscenter, som begge ligger ca. 10 minutters
gang fra skolen. om sommeren er der også
mulighed for at deltage i forskellige boldspil,
bl.a. fodbold, volleyball, basket og tennis. Husk
at medbringe dit sportstøj.
på skolehjemmet kan du desuden
spille billard, bordtennis, dart og pool
og meget andet, som til dels foregår i
samråd med aktivitetsudvalget.
pOST
Hvis du modtager post under dit ophold på
Handelsfagskolen, skal den adresseres
således: Dit navn
c/o Handelsfagskolen
Rådhusgade 56-58
8300 Odder
KØKKEN
Hvis du har særlige behov i forhold til kost, er
du velkommen til at henvende dig i køkkenet,
når du kommer på ind på dit skoleophold.

Elever, som er berettiget til at bo på skolen

kost og logi
kr. 495 pr. uge

(Rejsetid fra hjem til skole MERE
END 75 min.)

Elever, som IKKE er
berettiget til at bo
på skolen

kost og logi
kr. 1.550 pr. uge

(Rejsetid fra hjem til skole MINDRE
END 75 min.)

Elever, som ikke bor
på skolen

frokost, frugt og
eftermiddagskaffe
kr. 55 pr. dag

logi	

betaling
faktura på dit skoleophold fremsendes til din
arbejdsgiver. Såfremt der er udgifter til kompendier, faktureres det ved første skoleophold.
SengetØj og HånDklæDeR
Du får udleveret et sæt sengetøj og to håndklæder. Sengetøjet skal du bruge hele perioden, dog
kan du leje et nyt sæt for 50 kr. Håndklæderne
kan du få skiftet fredag morgen ved at lægge de
beskidte håndklæder på gulvet uden for værelsesdøren.
RengØRing
Der bliver foretaget en let rengøring fredag
formiddag. Det er en god idé at rydde op, så
rengøringspersonalet kan komme til.
OFFENTLIG TRANSpORT TIL ODDER
Bus nr.100 fra Aarhus H/Banegårdspladsen - stå af
ved stoppestedet 'Rådhusgade/Parkvej' i Odder.
Pga. ombygning af nærbanen, er der ingen
togafgange størstedelen af 2016 og 2017. Tjek
køreplaner på midttrafik.dk/rejseplanen.dk.

Befordringstilskud
Din arbejdsgiver vil gennem AUB (Arbejdsgivernes
Uddannelsesbidrag) kunne opnå befordringstilskud
til din ordinære ud- og hjemrejse i weekenden,
når der er mindst 20 km mellem din privatadresse
og Handelsfagskolen. Du skal blot benytte billigste offentlige befordringsmiddel og huske at
gemme dine rejsebilag.

TJEKLISTE
TJEKLISTE
HUSK INDEN OPHOLDET
Hvis du bor langt fra skolen (mere end 75 min. transport), skal du afbestille det værelse, vi har
reserveret til dig, hvis du ikke ønsker at benytte det. Afbestilling uden beregning skal ske senest
tre uger før ankomst.
Hvis du bor tæt på skolen (mindre end 75 min. transport), skal du selv bestille et værelse,
hvis du ønsker at bo på skolen. Det sker ikke automatisk.
Har du børn, skal du fremsende kopi af barnets fødsels- eller dåbsattest tre uger før ankomst.
MEDBRING
Sygesikringsbevis
Rejsebilag
Lommeregner, skriveredskaber, blok og eventuelt et ringbind
Bærbar computer, hvis muligt (for at få det optimale udbytte af undervisningen)
Stømkabel og forlængerledning til bærbar computer. Skolen har trådløst internet.
Vækkeur (eller mobiltelefon)
Toiletsager - der er ikke sæbe på værelset
Evt. sportstøj

H A N D E L S FA G S K O L E N
handelsfagskolen.dk

ONTAK
KONTAKT

Kontakt
Du er velkommen til at kontakte os,
hvis du er i tvivl om noget.

Skoleophold			

lan

tina jensen
tlf. 8781 9525
tinj@handelsfagskolen.dk

H A N D E L S FA G S K O L E N

INDKVARTERING

Rådhusgade 56-58
8300 odder
tlf. 8654 1700

Sandra kirchert
tlf. 8781 9514
booking@handelsfagskolen.dk

HANDELSFAGSKOLEN ODDER

HANDELSFAGSKOLEN SKÅDE

Skåde Skovvej 2
8270 Højbjerg
tlf. 8736 6100
handelsfagskolen.dk
kontakt@handelsfagskolen.dk

