
REJSETIDEN SKAL ALTID OPLYSES 

OGSÅ SELV OM DU HAR MEGET 

LANGT. DET ER ALTID TIL NÆRMESTE 

SKOLE DER HAR UDDANNELSEN.  

DU KAN EVT. BRUGE 

WWW.REJSEPLANEN.DK 

Ansøgning om optagelse på SDE Campus One, Vejle – skolehjem 
 

VIGTIG: Ønsker du at benytte dig af skolehjemsophold, så send ansøgningen straks. 
 

Går du på en erhvervsuddannelse på SDE-Vejle og har du mere end 1 ¼ times transport fra din bopæl og til skolen, kan du 

søge om et værelse på SDE Campus One, Vejle – skolehjem. Dette gælder kun, hvis SDE-Vejle er den nærmeste skole du 

kan tage uddannelsen på. 

Alle værelser er dobbeltværelser, og du vil derfor komme til at dele værelse med en af dine studiekammerater.  

Vi har et begrænset antal værelser, kan vi derfor ikke garantere alle ansøgere et værelse. 

Når du bor på skolehjemmet, har du adgang til dit værelse fra søndag kl. 17.00 til fredag kl. 16.00, dog skal du den sidste 

dag på dit skolehjemsophold forlade værelset tømt og rengjort senest kl. 8.15. 

Weekenderne og ferier tilbringer du derhjemme. Hvis du stopper på dit uddannelses- eller SKP-forløb skal du straks flytte 

fra skolehjemmet. 

Det koster pt. 508,25 kr. pr. uge inkl. kost + 30 kr. til internet og TV at bo på SDE Campus One, Vejle – skolehjem. 

Prisen gælder kun, hvis du opfylder betingelserne for ophold på skolehjem.  

Vi tager forbehold for prisændringer fastsat i finansloven. 

Du kan blive fritaget for betaling, hvis du er forsørger, og barnet bor på samme adresse som dig (medsend kopi af barnet 

sundhedskort, hvor du på tro og love erklærer, at I deler adresse). Du skal dog betale 30 kr. for TV og internet pr. uge. 

Du er også fritaget for betaling, hvis du er under 18 år og ikke har en uddannelsesaftale, du skal dog betale 30 kr. for TV og 

internet pr. uge. 

Betaler arbejdsgiveren for opholdet, skal blanketten ”tilsagn om elevbetaling” udfyldes af arbejdsgiveren og returneres til 

skolen sammen med denne ansøgning (du kan downloade blanketten fra sde.dk).  
 

Jeg ansøger hermed om optagelse på SDE Campus One, Vejle – skolehjem 

Navn:  E-mail: 

Adresse: Postnr. By: 

Tlf.: Cpr.nr: 

Uddannelse: Periode: 

Jeg vil gerne bo sammen med:  
(Alene er ikke en mulighed)           

Hvis du har et fysisk handicap bedes du her oplyse hvilken, pga. sikkerhedsprocedurerne på skolehjemmet: 
 

NB. Har du behov for særlige kosthensyn, fx vegetar, diabetes, religion så kontakt Café Tine på mail cafetine@sde.dk 
 

          

Årsag til skolegang på Syddansk Erhvervsskole. SÆT X ud for det der passer på dig. 

 Syddansk Erhvervsskole er den nærmeste beliggende erhvervsskole fra mit hjem 

 Jeg er under kommune, revalidering eller job i staten 

 Jeg kan ikke få den ønskede uddannelse eller specialedel på en fra mit hjem nærmere beliggende erhvervsskole 

 Jeg har indgået en aftale med min arbejdsgiver, om at jeg skal tage uddannelsen på Syddansk Erhvervsskole. 

 Jeg er blevet henvist fra en anden erhvervsskole. Årsagen hertil er: 
 

Jeg dokumenterer herved, at jeg har mindst fem kvarters rejsetid til nærmeste beliggende erhvervsskole, der udbyder 
ovenstående uddannelse. Den nærmeste skolen ligger i byen: 
 

 

 

Transporttiden kan dokumenteres med en udskrift fra rejseplanen.dk. i stedet for at udfylde ovenstående. 

 

_________________________________________________________________ 

Dato  Underskrift 

Hvis du er under 18 år ved tilmeldingen, skal dine forældre/værge underskrive ansøgningen. 
 

Ansøgningen mailes til Skolehjemsans-Vejle@sde.dk eller sendes til Syddansk Erhvervsskole, Risingsvej 60, Postboks 220,  

5000 Odense C, att.: Lis N. S. Frederiksen senest 8 dage efter modtagelse. Tlf. 7642 6211. 

Jeg forlader min bopæl om morgenen klokken:  

Transporttid fra hjem til offentlig transportmiddel tm/min 

Transporttid med offentlig transportmiddel tm/min 

Transporttid fra offentlig transportmiddel til skolen tm/min 

Ventetid fra ankomst på skolen og indtil undervisningsstart tm/min 

Totalt tm/min 

mailto:cafetine@sde.dk

