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VELKOMMEN
TIL
BEREDSKABSSTYRELSEN TEKNISK SKOLE

Skolen og dens medarbejdere byder dig velkommen til Tinglev og ser frem til at
medvirke ved kurset/seminaret/mødet, så du får nogle gode og udbytterige dage.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Parkering for kursister, der bor på værelserne i værelsesområde:
 Asgård: P-pladsen vest for skolen med indkørsel fra Nørremarken
 Midgård: Som Asgård
 Udgård: P-pladsen foran bygningen
Adgangskode: På opslagtavlen ved kursistinformationen kan du i vindfanget se, hvor du
skal bo. Du kan komme ind ad døren ved at bruge den adgangskode, du har fået i
velkomstbrevet. Indenfor finder du din adgangsbrik på et nøglebræt.





Asgård (værelse 101 - 122): Nøglerne passer til værelsesdøren og et skab.
Midgård (værelse 201 - 218): Adgangsbrik til værelsesdøren og nøglen til et skab i
badeafsnittet.
Midgård (værelse 219 - 234): Kun adgangsbrik
Udgård (værelse 301 - 322): Kun adgangsbrik

Adgangsbrikken: Giver bl.a. adgang til hovedbygningen, dit undervisningslokale,
pædagogisk værksted og motionsrummet. Adgangsbrikken skal bruges udenfor normal
åbningstid. Yderdørene låses kl.1800 (døren ved kursistinformationen dog kl. 2200). Sidste
kursist bedes sikre at lokaler og bygninger er aflåst.
Post: Post og meddelelser til kursister, lægges frem i spisesalen. Post, der ønskes sendt,
kan afleveres i receptionen.
Meddelelser til kursister kan gives via skolens officielle telefon (tlf.nr. 45 90 69 00), indenfor
normal arbejdstid (0730-1545, fredag dog 0730-1200).
Værelset: Der er sengelinned og håndklæder samt vækkeur og TV på værelserne.
Du skal selv rede din seng, men der bliver gjort rent på værelset hver dag.
OBS! Hunde må ikke tages med ind på værelserne.
Konstaterer du fejl/mangler på dit værelse, bedes du give besked i receptionen.
Afrejse: Den sidste kursusdag bedes du pakke og fjerne din bagage fra værelset samt
tage dit sengelinned af og lægge det ved sengen senest kl. 0900, hvis andet ikke er
aftalt.
HUSK at aflevere nøgle og adgangsbrik i receptionen inden kl. 1000!

Forplejning:
Morgenmad
Frokost
Middag
Kaffe

kl. 0700-0750
kl. 1200 (fredag dog 1140)
kl. 1715
kl. 0945-1005 og 1445-1505

I forbindelse med frokost udleveres en vand efter eget valg, og til middagen kan der evt. købes
drikkevarer. Om aftenen er der selvbetjening fra køledisken. Husk at skrive på afregningslisten, og
afregn næste morgen med personalet i kantinen. Der må ikke medbringes drikkevarer i spisestuen, der
er købt udenfor skolen.
I spisetiderne kan der også købes kioskvarer som f.eks. cigaretter, chokolade m.v.
Aftenkaffe må du selv lave. Der står kaffemaskine og bønner i tekøkkenet.
Rygning: Ikke tilladt indendørs.
Læge: Henvend dig til kursuslederen eller på sekretariatet. Udenfor normal arbejdstid rekvireres
lægehjælp via lægevagten på tlf. 70 11 07 07.
Motion: Hvis du ønsker at benytte ”Atleborg motionscenter”, skal der benyttes kondisko som skiftesko i
motionsrummet. Du skal selv medbringe evt. drikkevarer.
Skolen råder over 2 cykler, som udlånes til kursister. Nøgle kan udleveres ved henvendelse på
værkstedskontoret.
Tinglev Svømmebad: Hvis du ønsker at benytte svømmebadet, kan du ved aflevering af en billet, som
du kan få på skolen, benytte det gratis. Morgenbadning: mandag - fredag 0530-0730. Aftenbadning:
mandag lukket, tirsdag 1900-2100, onsdag 1800-2100 og torsdag 1900-2100.
Opholdslokaler: Kursister, der bor i værelsesbygning Udgård, kan benytte opholdslokalerne i
hovedbygningen.
Miljøhensyn: Vi beder om, at alle under opholdet på skolen er behjælpelig med at spare på lys og
varme. Sidste kursist, der forlader fælleslokaler (opholdsstuer, undervisningslokaler, bade-rum mv.),
bedes slukke for lys og energiforbrugende apparater.
Brandalarmering/værelser i Midgård: Bygningen har intern brandalarmering. Når du hører
brandalarmen, skal du forholde dig som beskrevet på det røde opslag på værelset. Husk at lukke døren
og lade nøglen sidde i døren, når du forlader værelset under brandalarmen.
Mødested: Udenfor værelsesbygningen.
Brandalarmering/værelser i Asgård og Udgård: Værelsesområdet er omfattet af et ABA/ABDL
anlæg. Der er direkte alarmering til brandvæsenet. Når røg-/varmedetektorer bliver påvirket, eller når
du trykker på de røde kasser mrk. brandtryk, vil brandvæsenet komme. Forhold dig i øvrigt som vist på
det røde opslag på værelset og undlad at låse døren (er dog ikke muligt i Udgård).
Mødested: Udenfor kursistinformationen (hovedbygningen).
Sauna: Der er adgang til saunaen i Udgård for alle kursister.

1 Hovedbygning
2 Midgård: Værelse 201-234
3 Asgård: Værelse 101-122
4 Udgård: Værelse 301-322
5 Pædagogisk værksted
6 Atleborg Motionscenter
7 Munderingsdepot
8 Pædagogisk- og IT-service
Undervisningslokaler:
9+11 = 21-24
10 = 31-33
12 = 41-42
13 = 11-17
14 = 51

