
KOLLEGIET  
CAMPUS ONE 
ODENSE

Velkommen til



Vi har samlet en række nyttige informationer i denne folder, som vi beder dig 
sætte dig godt ind i.  

Forplejning
Morgenmad 06.45 – 08.00 (du laver selv madpakke til frokost)
Aftensmad 17.30 – 18.30
Aftenskaffe 19.30 i opholdsstuen

Hvis du ønsker at spise på kollegiet fredag aften, skal du tilmelde dig senest  
torsdag morgen på listen i spisestuen. Aftensmaden leveres, så du selv kan 
varme den i microovnen.

Gæste- og spisebilletter
Billetter kan købes i køkkenet. Priserne kan du se på opslagstavlen i spisesalen.

Personalet
Det pædagogiske personale er til stede på kollegiet i følgende tidsrum:

Mandag til torsdag 07.00 – 07.30 og 16.00 – 22.30
Fredag 07.00 – 07.30
Søndag 17.00 – 22.30

Det pædagogiske personale overnatter på kollegiet, og i tilfælde af  
alvorlig sygdom eller anden kritisk situation kan vagthavende træffes på  
tlf. 6312 6548 / 2462 9450.

Kontorets faste åbningstid kan du se på den udendørs tavle ved receptionen.

Tv/internet
Der er gratis internet på kollegiet, men du skal selv betale tv-licens. 
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Vask
Vaskemaskiner og tørretumbler findes i kælderen.
Poletter til vaskemaskine kan købes ved henvendelse til personalet.
Du sørger selv for vaskepulver/skyllemiddel.

Åbningstider vaskeri
Mandag til torsdag 6.00 – 22.30
Fredag 6.00 – 16.00

Post
Postlisten kan ses på infoskærmen i forhallen. Den opdateres dagligt, og post 
afhentes på kontoret.

Adressen til kollegiet er:
Syddansk Erhvervsskole,
Campus One Odense
Att: Dit navn
Blangstedgårdsvej 1B
5220 Odense SØ

Sygdom
Kollegiet har tilknyttet en læge. Kontakt det pædagogiske personale.

Beboerråd
Der afholdes beboermøde en gang om måneden, hvor der drøftes punkter som 
kost, aktiviteter, nye tiltag mm. Mød op og vær med til at sætte dit aftryk på  
kollegiet. Se opslag på infoskærm.

Din nøgle
Du er selv ansvarlig for din værelsesnøglebrik. Hvis den bliver væk, koster en ny 
nøgle 200 kr.



Forsikring
Skolen har ingen forsikring, der dækker dit indbo. Det er din egen indboforsik-
ring, der dækker. Pas derfor på din nøgle og husk altid at låse din dør.

Weekenderne
Receptionen på kollegiet er lukket i weekenderne.

Fritid
Der vil være forskellige tiltag – hold dig opdateret på infoskærmen i forhallen. 

Facebook
Campus One Odense har en gruppe på Facebook. Bliv medlem og deltag aktivt 
i gruppen. Du finder os på: www.facebook.com/groups/Campus One Odense 
skolehjem  

Vi håber, at du bliver glad for at bo her.
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Husorden
1.  Du skal selv gøre rent på dit værelse samt holde området uden for din 

dør ryddeligt. Rengøringsmidler og udstyr fås hos personalet.  
Du er ansvarlig for, at indbo og inventar ikke lider overlast.  
Der er rengøringstjek hver anden uge.

2.  Der er alkoholforbud. Det betyder, at der ikke må findes alkohol på 
værelserne. 
Omgang med hash og/eller andre euforiserende stoffer er ikke tilladt. 

3. Musik er dejligt, men tag hensyn til din nabo.

4.  Senest kl. 22.30 skal der være ro på værelserne. 
Opholdsstuen lukker senest kl. 23.00.

5. Ryd altid op efter dig i fællesrummene.

6. Service må ikke fjernes fra spisesalen.

7. Værelset afleveres i rengjort stand. Henvend dig til personalet  
angående tjek af værelset dagen før afrejse senest kl. 20.00.  
Ved mangelfuld rengøring skal du betale 500 kr. for at få gjort rent.

8. Der må ikke holdes husdyr på kollegiet.

9. Vær miljøbevist – tænk på dit forbrug af el, vand og varme. 


