
Praktiske oplysninger
Kombiner dit studie med bofællesskab i gode 
rammer og med spændende aktiviteter

E L E V H OT E L  -  F O R  B L . A .  G Y M N A S I E E L E V E R

Det starter i skolen – zbc.dk



Muligheder og aktiviteter 
Fitness, bordtennis, boldbane, 
basketball, airhockey, dart, brætspil, 
badminton, IT-rum, café mm.
Vi har selvfølgelig trådløst internet.

Du kan være med i vores beboerråd 
og sætte dit præg på spændende 
aktiviteter f.eks. bowling-biograf-
strandtur mm.

Vi forventer, at du sammen med dine 
kammerater, deltager aktivt i fælles-
opgaver, har tolerance, hensyntagen, 
ansvarsfølelse og er med til at gøre 
opholdet til en god oplevelse for alle.

Adresse
Bemærk, at du ikke må/skal skifte fol-
keregisteradresse i forbindelse med 
dit ophold på elevhotellet.

Post
Eventuel post lægges i receptionen

Pris
4350 kr. pr. mdr. inkl. forplejning

Kontakt 
Roskilde 
Sekretær Gitte Karina Skov, 
gisk@zbc.dk / 7242 2526 

Slagelse og Ringsted  
Sekretær Anette Kjærgaard, 
alkj@zbc.dk / 7242 2526

Elevhotel leder  
Helle Lyndrup, 
hlyn@zbc.dk  / 3193 5610

Sygdom
I tilfælde af sygdom skal dette med-

deles receptionen, og du har pligt til 
selv at meddele det til din arbejdsgi-
ver/skolen.
Efter ønske/behov kan læge kontak-
tes/tilkaldes.

Nøgle/kort
Du får udleveret en nøgle/kort, der 
passer til værelset og nat-indgangs-
døren. Du kan også få en nøgle til dit 
skab mod et depositum.

Tøjvask
Der forefindes vaskemaskiner + tør-
retumbler til mindre beløb. Strygejern 
og strygebræt kan lånes i receptio-
nen.

Receptionen
Ønsker du yderligere hjælp eller infor-
mation i forbindelse med opholdet, 
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kan du trygt henvende dig til elevho-
tellets personale.
Elevhotellet er åbent for indkvartering 
aftenen før 1. skoledag mellem kl. 
19.00 og 23.00 (f.eks. søndag aften 
mellem kl. 19.00 og 23.00).

HUSK: Du skal selv medbringe senge-
linned, håndklæder mm.

Ro
Mellem klokken 23.00 og 06.45 frabe-
des støjende adfærd af enhver art.

Ordensregler
Ordensreglementet for ophold på 
elevhotellet handler om trivsel og 
tryghed, opførsel og sanktioner. Det 
forventes, at du læser ordensreglerne 
igennem enten på skolens hjem-
meside zbc.dk, eller ved at få dem 

udleveret på elevhotellet. Du skal kvit-
tere for at have læst dem ved starten 
af dit ophold.

Vær opmærksom på
Du deler værelse med en anden stu-
derende. På værelset er der sovesofa, 
stol, skrivebord mm.

Værelset har eget bad og toilet.
I Slagelse deles med naboværelset
Du skal selv holde dit værelse rent og 
ryddeligt. Støvsuger, kost og lignende 
findes i et skab på gangen.

For at gøre det lidt nemmere for dig, 
gør vi rent på badeværelset en gang 
om ugen. Der er værelses eftersyn for 
at sikre, at alle værelser bliver rengjort.

Skønnes det af personalet, at et værel-

se kræver en ekstra gang rengøring, 
kan der opkræves kr. 300,- kr.

Skader
Evt. skader på bygninger og inventar 
forvoldt af elever eller kursister, vil 
blive udbedret på skadevolderens 
regning.

Evt. skader ved ankomsten bedes 
meddelt receptionen senest
dagen efter indkvartering.

Afrejse
For at klargøre værelserne til efter- 
følgende beboere skal al bagage 
og personlige ejendele være ude 
fra værelset om morgenen senest kl. 
07.45 den dag, du rejser.

Bagage kan henstilles i forhallen.

Her finder du 
ZBC elevhoteller
Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde
Valbyvej 69 B, 4200 Slagelse
Ahorn Allé 3-5, 4100 Ringsted



ZBC Hovedadresse
Selandia Park 6-8

4100 Ringsted
Tlf.: 5578 8888


