
 
 
VELKOMMEN TIL  
MUNKEGÅRDEN 
Elevhåndbog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilhører:     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIN DAGLIGDAG 
Godt du kom   
Du møder naturligvis frisk og veludhvilet til. 

Arbejdstøj 
Du vil få udleveret det arbejdstøj og fodtøj, der 
er nødvendigt for den linje, du er på. 
Du opbevarer dit arbejdstøj i dit skab i 
omklædningen, når du har fri. Dit fodtøj gøres 
rent, inden det sættes ind i skabet.  

Sygemelding  
Skulle det ske, at du er syg ringer du til din 
linjelærer og sygemelder dig mellem kl. 8.00 og 
08.45. Linjelærer sørger for du får frokost, når 
du er syg. Melder du dig syg, er det gældende 
for hele dagen. 

Hvis du er ude i praktik, skal du sygemelde dig 
både til praktikværten og til linjelærer  

Ferie  
Som døgnelev har du ferie 6 uger om året. 
Der er undervisningsfri i juli, i uge 42 

(efterårsferie) og i uge 7 (vinterferie) samt 
mellem jul og nytår. Det betyder, at du har 3 
ugers sommerferie. 

Lejrtur og andre fælles ture er obligatoriske. 
Det vil sige, at det er en del af din undervisning. 

Rygning  
Al rygning indendørs er forbudt. Dette gælder 
selvfølgelig også i husene og på dit værelse. 
Rygning i forbindelse med arbejde aftales med 
den enkelte linjelærer og foregår på det sted, 
du får anvist. 

Mobiltelefon  
Du må ikke bruge mobil / tablet til privat 
snak/SMS/spil i arbejds-/undervisningstiden. 
Disse kan anvendes i pauser.  

Post  
Du får din post udleveret i huset. Hvis du er i 
praktik, er det dit eget ansvar at efterspørge 
post.



DAGLIGDAGEN I SKEMA 

MÅLTIDER 
Morgenmad   
Spiser vi kl. 08.00 – 08.20 i husene. (ikke dag-
elever). Fredag samles vi alle til morgenmad i 
kantinen på Vejrupvej kl. 8.00 (også dag-elever) 

Frokost 
Spiser vi sammen kl.12.00  i kantinen (også dag-
elever) Fredag er det 11.30. Der serveres varm 
mad til frokost. Tirsdage laver man mad 
sammen i husene og spiser her som en del af 
bo-undervisningen. 

Aftensmad  
Spises i kantinen kl. 17.30. (ikke dag-elever) 

Fredag, lørdag og søndag spiser du aftensmad i 
dit eget hus. Du får mad udleveret om 
fredagen.  Det er hjemmelavede retter, der er 
lige til at varme i mikroovnen i dit hus. 

Tilkøb  
Hvis du ikke er på fuld kost, f.eks. hvis du er 
dagelev, er det muligt at købe måltider i 
kantinen ud over, hvad du har betalt for i din 
månedlige betaling: 

Morgenmåltid: pr. dag kr. 10,- 

Frokost: pr. dag kr. 25,- 

Aftensmad: pr. dag kr. 15,- 

For at købe enkeltmåltider skal du købe et 
kuponkort (5 x måltid) på kontoret. Har du 
gæster er de velkomne til at spise med i 
kantinen til ovenstående priser. 

 

 

 
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Weekend 

8.00-8.45 Bo-undervisning i husene (ikke dag-elever) Morgenmad 
Vejrupvej 
(også dag-elever) 

Brunch  
Vejrupvej 
Aktiviteter 
efter aftale 9.00 -10.30 Linje-UV. Bo-UV. 

I husene. 
Dag-elever i 
køkken 

 
Linje-UV. 

8.45-11.45 
AOF-UV. 
 
 

Linje-UV. 
 
Frokost kl. 11.30 
fredag. 

12.00-12.30 Frokost  

    Pause Fri 

13.00-14.30 Linje-UV  Kost og 
motion 

Linje-UV. Bo-UV. 
I husene. 
Dag-elever i 
køkken 

14.30-15.00 Eftermiddagskaffe på Vejrupvej (ikke dag-elever)  

15.00-17.30 Fritidsaktiviteter (ikke dag-elever) 
 

17.30-18.00 Aftensmad på Vejrupvej  (ikke dag-elever) 
 

18.00-21.00 Fritidsaktiviteter  (ikke dag-elever) 
 



 

HUSLEJE OG KOSTPRISER AUGUST 2018 
Rugårdsvej 205, 220 og 228 samt  
Stationsvej 41   
Husleje kr. 1925,-/mdr. 

I huslejen er inkluderet anvist værelse, adgang 
til fællesrum - stue, køkken og vaskerum. Haven 
kan også benyttes.  

Rengøringsartikler inklusiv. 

Trådløst internet og tv i stuen. 

Kost kr. 1525,-/mdr. 

Alle måltider er inkluderet. Der udbetales 
kostpenge på dage, hvor køkkenet ikke er 
åbnet. 

Mejerivej 15 
Gældende for §85 beboer 

Husleje kr. 2225,-/mdr. 

I huslejen er inkluderet anvist værelse, adgang 
til fællesrum - stue, køkken,vaskerum og have. 

Trådløst internet. 

Beboer har pligt til at holde fællesarealer 
ryddelige og rengjorte samt til at deltage i 
husmøde hver 14 dag. 

Kost: der betales ikke til fælles kost. Beboer 
sørger selv for alle måltider. 

Der kan købes kost i kantinen efter 
forudgående aftale.  

 

Dag-elever  
Kost kr. 690,-/mdr. 

Dette dækker formiddagskaffe på linjen, frokost 
i hverdagene i kantinen.  

Betaling  
Du overfører pengene for kost og evt. logi via 
betalingsservice til Munkegården på reg.nr. 
2011 konto nr.0123523679  

Priserne reguleres en gang om året hver den 1. 
januar. 

 



 

 
HUSENE
Leje af værelse   
Når du er indskrevet som elev på 
Munkegården, bor du som lejer i det værelse, 
Munkegården stiller til rådighed. 

Du har selv møbler med til dit værelse. Du må 
have et køleskab på værelset (Max. 150l. Det 
skal mindst være A+). Du må ikke have fryser. 
Det er Munkegården, der afgør, hvem der bor i 
hvilke huse – og i hvilke værelser.  

Du har ansvar for der lejede og bliver noget i 
huset ødelagt, skal du selvfølgelig erstatte det. 

Personale på dit værelse  
Som en del af bo-undervisning, har 
medarbejdere adgang til dit værelse, når du er 
der. Dette for at have mulighed for at støtte dig 
bedst muligt efter dit behov.  

Af sikkerhedsmæssige grunde har personalet 
på Munkegården lov til at låse sig ind på dit 
værelse, hvis du ikke svarer, når der bliver 
banket på og kaldt. I praksis er det sådan, at 
personalet banker på en gang og kalder, er der 
ikke noget svar venter personalet et par 
minutter og prøver så igen. Er der stadig ikke 
noget svar, vil personalet vente et par minutter 
igen og så højt tilkende give, at man nu låser op 
og kommer ind. Dette da vi er nødt til at sikre, 
at du er ok. 

Rengøring  
Som beboer i Munkegårdens huse, har du pligt 
til at renholde dit eget værelse. Du er også 
forpligtet til at være med til at renholde 
fællesarealerne i husene. Dette foregår i bo-
undervisningen.  

Hjælp med til den gode stemning i huset ved at 
rydde op efter dig selv i køkken, stue og på 
badeværelset.  
Som beboer er du forpligtet til at meddele, når 
der opstår skader i det værelse du bor på, så de 
kan blive repareret hurtigst muligt.   

Faste husregler  
Du skal altid vise hensyn til dine bofæller og 
naboer.  
Har du gæster skal de forlade huset senest kl. 
23.00 med mindre andet er aftalt med bofæller 
og personale. Eleven har det fulde ansvar for 
sine gæster. 
Du må gerne have overnattende gæster, men af 
hensyn til sikkerheden bedes du give vagten 
besked. I hverdage skal overnattende gæster 
forlade huset senest kl. 8, da bo-undervisning 
starter der.  
Du skal af sikkerhedshensyn meddele til 
vagten, hvis du sover i et andet hus end der, 
hvor du bor. 
Det er ikke tilladt at sove på fællesarealerne i 
husene. 
Ønsker du at holde fest aftales det med dine 
bofæller og med personale.  
Du må ikke have kæledyr i husene, og gæster 
må ikke medtage kæledyr ved besøg. 
Du må ikke ryge indenfor i husene. 

Egne husaftaler  
Husene laver deres egne aftaler for 
gæstebesøg, fælles madlavning og lignende. 
Aftaler hænges på et synligt sted i hus

Fritid 



Cafeén  
Er åben i fritiden, og du skal selvfølgelig huske 
at rydde op efter dig selv.  

Fritidsaktiviteter  
Vi tilbyder en række forskellige fritidsaktiviteter, 
og du er meget velkommen til selv at komme 
med forslag og ønsker. 

Weekendaktiviteter  
Hvis der skal være særlige aktiviteter i 
weekenden, aftales det med weekendvagten. 
Her har du også mulighed for selv at komme 
med forslag. 

Tilmelding til diverse aktiviteter er selvfølgelig 
bindende

 
 
Andet
Knallert/scooter 
Hvis du medbringer din egen knallert/scooter 
skal den være lovlig, forsikret og du skal bruge 
styrthjelm. 

Bil 
Som elev må du gerne benytter egen bil. Den 
skal være indregistreret og forsikret. Du skal 
selvfølgelig have kørekort til bil.  
Har du kørekort, kan du få et ”Munkegård 
kørekort”, så du efter aftale kan låne 
Munkegårdens bil. 

Mobning  
Mobning tolereres ikke på Munkegården! 

Hærværk  
Hærværk accepteres ikke. Hærværk på 
Munkegårdens ejendomme eller materialer 
erstattes til dagspris. 

Tyveri og vold  
Anmeldes til politiet. 

Stoffer  
Du må ikke være i besiddelse af euforiserende 
stoffer, og du må ikke have et aktivt misbrug af 
stoffer. Oplever Munkegården, at du har 
problemer i forhold til stoffer, skal du deltage i 
en samtale, hvor vi sammen med dig finder ud 
af, om du har behov for behandling. Du skal 
aflevere urinprøve, hvis du bliver bedt om det. 

Alkohol  
Ønsker du og / eller dine gæster at nyde 

alkohol på Munkegården, skal du give vagten 
besked. Der skal altid tages hensyn til øvrige 
beboere ligesom du skal være klar til deltage i 
undervisning kl. 8.00 næste morgen.  
Oplever Munkegården, at du har problemer i 
forhold til alkohol, skal du deltage i en samtale, 
hvor vi sammen med dig finder ud af, om du 
har behov for behandling. 
Oplever du, at en af dine kammerater har 
problemer med stoffer eller alkohol, opfodres 
du til at hjælpe vedkommende, ved at fortælle 
personalet det, så vi kan være ham/hende 
behjælpelig. 

Våben  
Det er ikke tilladt at være i besiddelse af nogen 
form for våben eller våbenlignende genstande 
Overtrædelse medfører politianmeldelse. 

Vagttelefon  
Du kan altid komme i kontakt med vagten ved 
at ringe til Munkegården 64441383. 
Aftenvagten går hjem kl. 21.00. Efter 21.00 kan 
vagten kontaktes, hvis det er nødvendigt – men 
overvej lige om det kan vente til i morgen.  


