
 

 

 

Elevhotel ZBC 
Ordensreglement 
 

Ophold på ZBC’s Elevhotel er for alle elever og har til formål at hjælpe dig med at gennemføre din 
uddannelse på skolen.  

At bo på Elevhotellet er et supplement, der skal lette din bo- og transport-situation mens du går på 
uddannelsen. Samt have et godt studie miljø efter skole.  

Tryghed! 

På ZBC ønsker vi, at alle kan trives og opleve tillid og tryghed. Trivslen skabes i det samarbejde, vi har med 
hinanden, dvs. eleverne indbyrdes og med personalet på elevhotellet. 

På ZBC har alle uanset køn, etnisk baggrund, seksuel orientering og kulturel baggrund samme ret til 
uddannelse, personlig frihed og respekt. 

”Vær med til at værne om disse værdier og ræk hånden ud til en kammerat, der skal støttes!” 

Når vi er mange sammen, må vi hver især være opmærksomme og rette egen adfærd til, så der er plads 
til alle. 

Definitionen på et reglement er "en forskrift på opførsel". Så her kunne vi godt remse op, at du skal møde 
til tiden, aflevere hjemmeopgaver, ikke må spytte på gulve, vægge og lofter og meget mere.  

Alt sammen tager vi dog som en selvfølge, og om ikke andet vil vi nok have glemt et punkt.  
Vi vil derfor meget hellere pege på, at vi ønsker en skole, hvor alle ressourcer udnyttes effektivt, sådan at 
du kan opnå den bedste faglige og personlige udvikling.  

Den vigtigste regel er derfor, at både du og vi påtager os ansvaret for at skabe et godt miljø og 
samarbejde. Det vil sige: 

• Vis hensyn! 

• Skab tryghed! 

• Tag ansvar! 
 

Og så er der alligevel et par ”skrevne regler”, som vi gerne vil fremhæve: 

 

Tiltale- og samtaleform 

Du tiltaler andre, som du selv ønsker at blive talt til. Det vil sige værdigt og anstændigt og uden brug af 
nedladende udtryk. Dette gælder både i forholdet mellem elever indbyrdes og mellem elever og ansatte. 



 

 

 

Skolen opfordrer elever der er optaget på skolen med anden etnisk baggrund end dansk til at 
bruge dansk som deres indbyrdes samtalesprog for at undgå utryghed og misforståelser til 
skade for et godt skolemiljø - altså vis hensyn! 

Omsorg om hvor du er 

 

 Hvis du er under 18 år, skal du underrette én af medarbejderne på Elevhotellet hvis du ikke 
er tilstede. 

Hvis du ikke er på Elevhotellet efter kl. 23.00 underretter du om dit opholdssted inden du 
forlader elevhotellet, ellers skal du være tilbage kl. 23.00. 

 

 Uanset alder, har du pligt til at orientere Elevhotellet, når du ikke sover på dit værelse om 
natten. 

Du er ansvarlig for ro og orden på værelse og gange fra kl. 23.00 

 

Værelserne 

Under dit ophold indkvarteres du på et hyggeligt dobbeltværelse. Det er ikke muligt at bo dreng/pige på 
samme værelse, med mindre at i har samme adresse. Overnatning af andre end værelsets beboere 
accepteres ikke. 

 

Du er ansvarlig for værelset og inventaret. Du skal selv sørge for forsikring. Skolen dækker f. eks ikke 
tyveri af dine effekter. 

Hvis indbo og inventar ødelægges, ridses eller på anden måde forringes, skal du erstatte efter 
skolens opgørelse. Beløbet skal betales inden 14 dage. Hvis du ikke kan betale, sendes 
regningen til din virksomhed, forældre/værge, eller på anden måde søges inddrevet. 

 

Du er forpligtiget til – dagligt inden skolestart at rydde op på værelset. 

Dette indbefatter: 

• oprydning inden skolestart, 
• slukke alt lys, computere og alt andet elektrisk udstyr 
• lægge affald i affaldsspand.  

 



 

 

 

Du må ikke medtage service fra Foodhall. 

Det er ikke tilladt at hoppe ind/ud af vinduerne på værelset. 

 

Ved fraflytning gennemgås dit værelse. Hvis der konstateres forringelser og mangler eller noget 
er ødelagt, kan du pålægges et erstatningsansvar for disse fejl/mangler eller ødelæggelser. 

Opklæbning af billeder og plakater med mere må kun finde sted på opslagstavler. 

Ved manglende eller utilstrækkelig rengøring/sengelinnede kan du blive pålagt at betale for den 
ekstra rengøring der skal udføres, eller rens af sengelinned. 

Rygning 

ZBC er en røgfri skole, rygning må kun foregå uden for skolens matrikelnummer.  

DER MÅ IKKE VÆRE GÆSTER PÅ SKOLEHJEMMET FRA TORSDAG TIL OG MED MANDAG MORGEN. 

Alkohol- snus og andre rusmidler. 

Disse er ikke forenelige med undervisning og arbejde! 

Alkohol kan i begrænset mængde indtages i cafeen, dog kun om torsdagen når baren er åben og kun hvis 
man er over 18 år. Det accepteres ikke at være tydeligt beruset, Vi acceptere ikke alkohol på værelserne 
eller andre steder. 

Besiddelse, indtagelse og handel med narkotiske rusmidler på skolens eller skolehjemmets område er 
ikke tilladt. 

• Forefindes narkotiske rusmidler på skolens eller skolehjemmets område vil de blive inddraget og 
afleveret til politiet eller destrueret.  

• Skolen forbeholder sig ret til uden varsel, at ransage skolens og elevhotelles områder inkl. 
værelser og skabe.  

• Ved mistanke om indtagelse af narkotiske rusmidler kan skolen forlange, at elever lader sig teste. 

• Overtrædelse kan medføre politianmeldelse og bortvisning.  

Ved bortvisning afgøres varigheden i hvert enkelt tilfælde. Skolen kan forlange aftale om behandling i 
tilfælde af misbrug. Skolen har underretningspligt til de sociale myndigheder for unge under 18 år. 
 

Utryghed, mobning eller chikane 

Hvis du i løbet af dit ophold på ZBC føler dig alvorligt utryg, mobbet eller chikaneret, er det vigtigt at du 
meget hurtigt selv Elevhotels assistenten. Som du i fortrolighed kan få talt om din situation. Mobning, 
aggressiv, truende, chikanerende eller racistisk adfærd accepteres ikke og kan medføre bortvisning. 

Vold 



 

 

 

Vold over for andre elever, personale og gæster på skolens område kan på ingen måde accepteres. 
Forseelser medfører omgående bortvisning samt evt. politianmeldelse. 

Hærværk og tyveri 

Tyveri af effekter, der tilhører ZBC, Food Hall, ansatte eller øvrige, medfører bortvisning. 

Hærværk medfører ligeledes bortvisning. 

For hærværk og tyveri rettet mod ZBC foretages som hovedregel politianmeldelse. I mindre grove tilfælde 
kan gives en advarsel. 

Du må ikke udløse skolens brandalarm eller åbne skolens branddøre uden gyldig grund 
(ildebrand). Dette medfører øjeblikkelig bortvisning og udmeldelse fra Elevhotellet. 

 

Du må ikke tildække eller på anden måde hindre overvågningskameraernes ”optagerfelt” som 
er opsat på skolens og elevhotellets områder. 

 

 

Sanktioner 

Hvis du ikke er i stand til at overholde ovenstående regler eller udvise fornødent hensyn over for andre 
personer, bygninger, materialer eller udstyr når du er på ZBC, kan du forvente at en elevhotels assistent 
eller leder vil bede dig om at ændre din adfærd, så den er passende. 

Hvis du ikke retter dig efter en sådan henstilling. Er dette uden virkning får du en skriftlig advarsel og 
karantæne fra skolehjemmet i en periode, hvor du får tænkepause til at overveje om det er det rigtige 
sted at bo. Fortsætter du den uhensigtsmæssige opførsel iværksættes en endelig bortvisning fra 
skolehjemmet. 

Er man bortvist eller har karantæne må man ikke opholde sig på elevhotellet. 

 

Regelsættet er endvidere ophængt på Elevhotellet. 

Som beboer har du pligt til at holde dig orienteret om regelsættet. 

 

Ved afrejse skal værelset være ryddet samt nøgle/ mad kort afleveres senest kl. 7.45 på slutdagen af 
skoleforløbet. 

 

Regelsættet er endvidere ophængt på Elevhotellet. 

Som beboer har du pligt til at holde dig orienteret om regelsættet. 



 

 

 

I glæder os til at se dig på vores dejlige Elevhotel 

 

Underskrift på at jeg er indforstået med reglerne på ZBC Elevhotel: 
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