
Ordensregler

Z B C  E L E V H O T E L

Uddannelser der forandrer verden – zbc.dk



ZBC tilbyder alle elever med mere end 
75 minutter transport til skolen, ophold på 
skolens elevhotel. 

Opholdet på Elevhotellet er et tilbud, der 
skal være med til at give dig de bedst mulige 
forhold under din uddannelse og et godt og 
trygt studiemiljø, hvor du kan koncentrere 
dig om din uddannelse i et socialt samvær 
med andre studerende.

På ZBC Elevhotel ønsker vi, at du skal føle dig tryg, 
derfor skal vi alle udvise forståelse og empati over for 
hinanden. Oplever du noget, der gør dig utryg, bedes 
du straks kontakte en af Elevhotellets assistenter, som vil 
tage hånd om det. 

På ZBC har alle uanset køn, etnisk og kulturel baggrund 
samt seksuel orientering samme ret til uddannelse, 

personlig frihed og respekt. Vær med til at værne om 
disse værdier.

Vær med til at gøre dit og andres ophold på ZBC Elev-
hotel til en god tid ved at udvise respekt og hensyn til 
andre.

På ZBC Elevhotel taler vi pænt til og om hinanden. Det 
er ikke acceptabelt at bruge nedladende og racistiske 
til- eller omtale.

For at undgå misforståelse og utryghed, bedes alle 
fortrinsvis tale dansk eller engelsk, mens de opholder 
sig på skolens område.

Ingen skal føle sig utryg på ZBC Elevhotel, derfor ac-
cepterer vi ingen form for mobning, aggressiv, truende, 
chikanerende eller racistisk adfærd. Dette kan medføre 
bortvisning.

Du har pligt til at informere Elevhotellets assistent, hvis 
du ikke overnatter på Elevhotellet.



Der skal være ro på værelser, gang 
og opholdsstuer kl. 23.
Du indkvarteres på et dobbeltvæ-
relse med eget køn. Det er kun 
muligt at bo sammen dreng/pige, 
hvis man har samme folkeregister-
adresse. Det er ikke tilladt at have 
overnattende gæster på værel-
serne. Der kan i særlige tilfælde 
betales for at have en gæst overnat-
tende, men dette skal aftales med 
en elevhotelassistent.

Det er ikke muligt at få et enevæ-
relse, og det er kun muligt at bytte 
værelse i nødstilfælde. Har du brug 
for at bytte værelse, kan dette ske 
om mandagen. Du skal selv finde 
en at bytte med, og det er vigtigt, 

du informerer Elevhotellets assistent 
om, hvilket værelse du bor på.
Du er ansvarlig for dit værelse og 
des inventar. Du er erstatningsplig-
tig over for skolens/Elevhotellets 
ejendele, hvis du forsætligt eller 
uforsætligt ødelægger eller beska-
diger noget. 
Erstatningsbeløbet skal indbetales 
inden 14 dage. Regningen kan, hvis 
du ikke selv betaler, blive fremsendt 
til dine forældre/værge eller din 
elevplads/arbejdsgiver.
Hver dag inden skolestart skal du 
efterlade dit værelse pænt og ryd-
deligt. 

Det indbefatter:
• Alm. oprydning.
• Sluk lys, computer og andet 

elektronisk udstyr.
• Affald smides i affaldsspanden.
• Lufte ud og lukke vinduet.

Det er ikke tilladt at:
• Tage service fra Food Hall eller 

Elevhotellets køkken med på 
værelset.

• Hoppe ud/ind ad vinduerne. 

• Have alkohol på værelserne. Ej 
heller tomme øl-/cider flasker/
dåser.

• Have remedier til indtagelse af 
euforiserende stoffer såsom filter, 
papir mm.

• Opklæbe billeder eller lignende 
andre steder end opsatte op-
slagstavler.



• Benytte senge, dyne og pude uden brug af sengelin-
ned. Bemærk, du selv skal medbringe dyne, pude og 
sengelinned. På nogle værelser ligger der et lagen 
på sengen, som er beskyttelse af madrassen. Du skal 
lægge dit eget lagen uden på dette.

• Tildække overvågningskamera elle røgalarmer.

• Benytte branddøre (disse er kun til brand eller even-
tuel evakuering).

• Have gæster fra onsdag kl. 23 til mandag morgen.

Overtrædelse af disse regler vil få konsekvenser for dit 
ophold på Elevhotellet og medføre bortvisning.

Rengøring
• Du skal huske at lufte ud på dit værelse flere gange 

dagligt.

• Du står selv for den daglige rengøring af dit værelse 
sammen med din roomie. 

• Der er rengøringstjek af dit værelse minimum hver 
14. dag. Sørg for at orientere dig om, hvornår assi-
stenterne tjekker dit værelser.

• Elevhotellets rengøringsassistenter rengør bad/toilet 
én gang om ugen. Du skal i den forbindelse sørge 
for, at alle dine ting er fjernet fra bad/toiletlokalet.

Værelserne gennemgås ved fraflytning, og konstateres 
der fejl/mangler eller ødelagte ting/inventar, kan du 
blive pålagt et erstatningskrav.

Rygning
ZBC er en røgfri skole. Rygning er kun tilladt uden for 
skolens område. Det gælder også e-cigaretter samt 
tyggetobak.

Alkohol
Det er muligt at købe øl og cider i Elevhotellets café 
(Down Under/Ringsted, Klubben/Roskilde, Bixen/



Slagelse) torsdag aften. Det er ikke 
acceptabelt at drikke mere end, at 
man kan passe sin skole næste dag 
og ellers har en acceptabel opfø-
relse.

Elever under 18 år må IKKE købe 
alkohol. Det er heller ikke tilladt at 
købe alkohol til elever under 18 år. 

Har man gæster torsdag aften 
(dette skal aftales på forhånd med 
en elevhotelassistent) er det dit 
ansvar, at din gæst overholder alle 
regler. Sker dette ikke, hæfter du for 
eventuelle overtrædelser.
Du må ikke medbringe din egen 
alkohol i cafeen. Du kun må drikke 
øl og cider i cafeen og ikke tage 
det med ud derfra. Der sælges 

ikke stærk alkohol, da du bor på en 
skole, hvor vi blot ønsker at støtte 
op om en hyggelig torsdag aften 
med enkelte øl eller cider, men hvor 
du er klar til at tage i skole næste 
morgen. 

Hash & andre rusmidler
• Det er IKKE tilladt at indtage, 

handle eller være i besiddelse 
af nogen form for euforiserende 
stoffer på Elevhotellet. Dette kan 
medføre bortvisning. 

• Euforiserende stoffer, der 
måtte forefindes på Elevhotel-
lets område, vil blive konfiskeret 
og videregivet til politiet eller 
destrueret.

• Elevhotellets assistenter har ret 

til uden varsel at gennemgå væ-
relser, skuffer og skaber samt pri-
vate ejendele, hvis der mistanke 
om, at regler overtrædes.

• Du kan blive bedt om en test ved 
mistanke om brug af euforise-
rende stoffer.

• Overtrædelse kan medføre poli-
tianmeldelse og bortvisning.

• Varigheden af en evt. bortvis-
ning vil afgøres i hvert enkelt 
tilfælde.

• Skolen/Elevhotellet kan forlange, 
at du aftaler møder med en mis-
brugskonsulent.

• Skolen/Elevhotellet har skærpet 
underretningspligt til de sociale 
myndigheder for elever under 
18 år.  



Vold
Elevhotellet accepterer ingen form for vold. Det gælder 
både fysisk og psykisk vold. Dette vil medføre øjeblik-
kelig bortvisning og vil blive politianmeldt.

Tyveri & hærværk
• Tyveri og beskadigelse af egne ting skal dækkes af 

din egen indboforsikring.
• Tyveri og hærværk af og på ejendele og materialer 

tilhørende ZCB, Food Hall, ansatte og øvrige, medfø-
rer bortvisning og vil blive politianmeldt.

Brand og brandsikkerhed
• Sørg for at orientere dig om mødested i tilfælde af 

brand.
• Pga. brandsikkerhed, skal assistenterne altid vide, 

hvilket værelse du bor på. Hvis du bytter værelse, er 
det derfor meget vigtigt at informere herom.

• Det er strengt forbudt at misbruge skolens og Elev-
hotellets brandalarmer (ved misbrug af alamsystemet 
hæfter du for evt. udgifter).

Arrangementer med mødepligt
Der kan være arrangementer eller events, hvor der er 
mødepligt for alle på Elevhotellet. 

Hvis det er dit første ophold, eller det er mere end et 
år siden, du sidst har boet her, er du forpligtet til den 
førstkommende mandag kl. 18 at møde op til et infor-
mationsmøde. 
For udenlandske elever tirsdag kl. 18.

Sanktioner
Er man bortvist eller har karantæne i henhold til ovenstå-
ende, må man under ingen omstændigheder opholde 
sig på Elevhotellet. 

Ved afrejse skal værelset være ryddet og nøglebrikken 
skal afleveres senest kl. 7.45 på slutdagen af skoleforlø-
bet. 

Vi glæder os til at se dig.



Jeg er bekendt med, at jeg ved indtjekning på Elevhotellet får udleve-
ret en nøgle til mit værelse og en madbrik, der benyttes i Food Hall

Jeg er indforstået med, at:
• Hvis jeg mister værelses-

nøglen og/eller brikken 
koster det 1000,- kr. pr. stk.

• Manglende rengøring af 
mit værelse koster 500,- kr. 

• Rygning på mit værelse el-
ler i andre lokaler på Elev-
hotellet koster 1000,- kr.

• Mit navn, værelsesnr. og 
skoleforløb står på Elevho-
tellet info-skærm (i forhold 
til persondataloven).

• Skulle betale  200,- kr. hvis 
seng/dyne/pude benyt-
tes uden brug af lagen/
betræk.

• Jeg har læst og forstået 
ordensreglerne.

• Fejl/skader/mangler på mit 
værelse ved ankomst, skal 
noteres og indberettes 
til Elevhotellets assisten-
ter senest dagen efter 
ankomst kl. 8.

• Hvis jeg ønsker at benytte 
Elevhotellets fitness lokale, 
sker det på eget ansvar og 
kun efter at have mod-
taget instruktion. Snak 
med en af Elevhotellers 
assistenter om, hvornår der 
kan gives instruktion.

• Ved tilkald af vagtfirma 
koster det 1500,- kr.



ZBC
Selandia Park 6-8

4100 Ringsted
Tlf.: 5578 8888
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