PRAKTISKE OPLYSNINGER
TESTRUP HØJSKOLE
DAGLIGE TIDER

TIRSDAG

Morgenvækning			7.30
Morgenmad			7.30–8.10
Morgensamling/undervisning		
8.20–10.00
Kaffe/thepause			10.00–10.30
Undervisning			10.30–11.55
Middag				12.00–12.40
Rengøring			12.40–13.00
Kontortid				13.00–13.30
Undervisning			13.30–15.00
Kaffe/the pause			15.00–15.20
Undervisning			15.20–16.30
Aftensmad			18.00–18.30
Aftenkaffe				21.00
Afrydning spisesal			22.00
Oprydning i opholdsstuer inden
23.00

Fællesmøde		
Studieeftermiddag		

13.15–14.45
14.45–18.00

ONSDAG
Husgruppemøde		
12.40–13.30
Rengøring		 17.30–18.00
LØRDAG – SØNDAG
Mokost			9.00–12.00
Weekendtjans		
12.00
Aftensmad		 18.00–18.30
Aftenkaffe			21.00
Afrydning spisesal		
22.00
Oprydning i opholdsstuer inden 23.00

MEDDELELSER

Der vil normalt blive givet meddelelser af fælles interesse til morgensamlinger, middagsmad og aftensmåltidet,
så det er vigtigt at være til stede.

SERVICE MV.

Service, termokander og lign. fra spisesalen skal returneres umiddelbart efter brug.
Der må ikke medtages mad og drikke i Foredragssalen og musiklokalerne. Hynderne i Foredragssalen må ikke fjernes.

SPISESKEMA

Marker på skærmen i vindfanget om du er der til weekendens måltider. Noter også evt. spisende gæster.
Har du gæster til måltider, afregner du 50 kr. pr. måltid på kontoret.

GÆSTER		

Husk at informere dine gæster om skolens regler, husorden mv. Gæster præsenteres for resten af skolen ved
førstkommende måltid. Ekstra madrasser kan lånes. De hentes og afleveres i depot på Vesterhus bagtrappe.

UBUDNE GÆSTER

Undgå tyveri. Luk vinduerne eller sæt dem på sikkerhedshaspe.
Lås altid dine værdigenstande inde i skabet. Lås altid dit værelse, når du forlader det.
Området omkring Nørregård er videoovervåget.

FRAVÆR		

Er du forhindret i at møde til undervisning, husgruppemøde etc. skal dette forudmeddeles til de pågældende lærere.

SYGDOM		

Sygdom meddeles på kontoret og til lærer efter aftale. Om aftenen og i weekenden til vagtlærerne.
Lægehuset ligger på Butikstorvet i Mårslet, tlf. 86 29 03 99. Tlf.-konsultation kl. 8.00 – 8.30. Konsultation kun efter aftale.
Efter kl.16.00 ringer man til vagtlægecentralen, tlf. 70 11 31 31. Falck har tlf. 70 10 20 30.
Skolens Falckabonnement har nummer 13.00 14.30.
Ved skadestuebesøg skal der først ringes til Mårslet Lægehus/vagtlægen.
Førstehjælpskasser findes i husgrupperne, is i Borgen.

RYGNING

Skolen er røgfri. Der ryges ikke indendørs. NB: Smid ikke skod på jorden.

RENGØRING

Eleverne renholder deres egne huse og tildelte opholds- og undervisningslokaler. Rengøringstid: mandag, tirsdag, torsdag og
fredag kl. 12.40–13.00. Onsdag 17.30–18.00.

BORDDÆKNING

Borddækningen til middag (kl. 11.45) foretages hver uge (tirsdag, onsdag og fredag) på skift af de enkelte linjefag.

OPVASKETJANS

Husgrupperne varetager efter tur opvasketjanser. Opvasketjans omfatter: Opvask og gulvvask i spisesalen efter middag.
Borddækning og opvask i forbindelse med aftensmad (mødetid kl. 17.30). Afrydning og opvask efter kl. 22.00.
I weekenderne tillige afrydning og opvask efter mokost. De husgrupper, der har opvasketjans, afleverer en arbejdsplan for
den kommende periode til køkkenpersonalet.

KØKKENTJANS

De elever, der har køkkentjans, møder til assistance i køkkenet alle ugens dage i tidsrummet 13.30–16.30,
dog fredag 15.30–17.00. Arbejdsplan for den kommende periode afleveres til køkkenpersonalet.

WEEKENDTJANS

Fire elever møder til oprydning ude og inde lørdage og søndage kl. 12.00.

NETADGANG

Skolen har trådløst netværk og stationær netforbindelse i faglokalerne. Det åbne trådløse netværk er: Testrup-Internet.

COMPUTERE

Der må ikke installeres/downloades programmer eller ændres ved opsætningen på skolens computere.

KONTORTID

Kontoret er åbent for elever mandag til fredag kl. 13.00-13.30.

ELEVBANK

Der kan i begrænset omfang hæves kontanter på Visa/Dankort. Skolen kan opbevare dine penge og værdigenstande i
pengeskabet. Henvendelse i kontortiden. Skolen bruger Mobilepay (50 41 71 73).
Sæt dig ind i, hvor slukningsanlæg og alarmanlæg er placeret, og hvordan det anvendes. Hvis der opstår brand,
sørg da for at alle kommer ud af bygningerne og mødes på p-pladsen.

BRANDSIKRING

MØNTVASKERI

Der er møntvaskeri i kælderen i Vesterhus. Poletter à 20 kr. (inkl. vaskepulver) købes på kontoret.

REPARATIONER

Går noget i stykker, meddeles dette til en af skolens pedeller, Torben Riis Meyer, Jesper Jelling eller Lars Dalsgaard. Der
er erstatningspligt over for skolen.

FORSIKRING

Du skal i både egen og andres interesse være dækket af en privat ansvarsforsikring under dit ophold på skolen.

NØGLER		

Pas på dine nøgler! Har du mistet dem, bør du straks give meddelelse til Torben eller Jesper. Nye nøgler koster 250 kr.

SENGELINNED

Sengelinned, du lejer på skolen, må du ikke selv vaske. Det tilhører vaskeriet.mNår du skal have det skiftet, henvender
du dig til en af skolens oldfruer, Dorthe Jelling eller Amanda Andersen.

VÆRELSER

Der må ikke slås søm eller lignende i vægge og lofter. Brug ophængningslisterne, opslagstavlen eller køb plakatklæbegummi på kontoret. Udluftning: Gør det til en vane at lukke for varmen og åbne vinduet i dit værelse i rengøringstiden.

BADEVÆRELSER

Skån toilet og afløb. Brug affaldsposerne på toiletterne. Undgå fugtproblemer: Sørg for udluftning efter bad:
Åbn vinduet eller lad døren stå åben. Tør ikke Håndklæder og tøj på radiatorerne på badeværelset.

UDENDØRS

Læg tæpperne tilbage efter brug. Møbler, madrasser og hynder må ikke benyttes udendørs. Der findes borde og bænke
til udendørs brug. Vattæpper til solbadning findes i bokse ved Musikhuset og Nørregård.

GYMNASTIKSAL

Brug indesko. Sluk lyset efter endt brug. Mørklægningsgardiner må ikke benyttes af elever. Yogamåtter må ikke bruges
udendørs.

PROJEKTORER

Skolens storskærmsprojektorer er kun til undervisningsbrug.
Undtaget er projektorerne på Loftet og i Foredragssalen.

FLYGLER

Skolens flygler er dyrebare koncertinstrumenter – nyd dem og behandl dem med respekt. Efter brug skal de lukkes og
overdækkes.

BØGER, FILM, SPIL

Følg vejledning for udlån af bøger på biblioteket. Film kan lånes i Østerlide. Spil findes i vindfanget og i Østerlide.

AVISER		

Dagens aviser befinder sig i forgangen til spisesalen.

POST		

Dagens post uddeles efter aftensmåltidet. Udgående post afleveres i ‘post–ud–kassen’ på kontoret.

ENERGIBESPARELSE

Spar på energien. Det gælder både el og varme – og ikke mindst det varme vand. Sluk lyset, når du forlader et tomt rum.

BRUGTE BATTERIER

Brug beholderen til batterier ved køkkenets bagindgang.

AFFALD OG FLASKER

Skal i containeren ved køkkenets bagindgang. Flasker skal sorteres fra. Pantflasker skal opbevares bag cykelskuret.

LÅNECYKLER

Det er muligt at låne skolens to cykler med tilhørende anhænger til at køre pantflasker til Mårslet. Nøglerne kan lånes på
kontoret.

SAUNA		

Nøgle til Verdens navle udlånes på kontoret. Ingen drikkevarer i saunaen.

PARKERING

Biler på skolens parkeringsplads. Cykler i cykelskur.

GLEMTE SAGER

’Skatkisten’ ved dagelevernes toilet kan du lægge og finde glemte ting og sager.

