
Hvad kan HANSENBERGs skolehjem
 tilbyde?Værelser

Skolen tilbyder dobbeltværelser. I særlige tilfælde, 
med fyldestgørende dokumentation, kan der ansøges 
om enkeltværelse.

Alle værelser er med eget bad og toilet.

Værelserne er udstyret med seng, skrivebord, kontorstol, 
lille reol og et skab til tøj. Der er køleskab til de ekstra snacks, 
fjernsyn og trådløst netværk – koden udleveres ved indkvar-
tering.

Forplejning 
Morgenmad: 
Diverse morgenmadsprodukter og brød.

Frokost: 
Stor buffet – hvis man er på skolen. Har man undervisning 
andre steder, er der mulighed for at smøre en madpakke/
sandwichbolle.

Aftensmad: 
Varm ret med stor salatbuffet + brød. Mulighed for at vælge 
en vegetarret eller en ret uden svinekød. 

Mandag-onsdag er der kage kl. 19.00.

Aktiviteter
Faste aktiviteter, som tilbydes til alle skolehjem-
mets brugere:

Mandag: 
Slotssøbadet, gratis for 15 elever. Laser Magic, gratis 
for 12-15 elever.

Tirsdag:
Slotssøbadet, gratis for 15 elever. Bowl’n’fun, op til 
24 pladser. Egenbetaling 15 kr. for leje af sko.
Fra september til maj er der mulighed for indendørs 
boldspil. Vi har bolde m.m.

Onsdag: 
Slotssøbadet, gratis for 15 elever. Indendørs mini-
golf, gratis for 15 elever.

Torsdag:
Fra september til maj er der mulighed for badmin-
ton. Vi har ketchere og bolde.  
Skolehjemmets café har åben i kælderen, hvor der 
er mulighed for socialt samvær samt moderat ind-
tagelse af alkohol, hvis man er fyldt 18 år. Billetter 
til drikkevarer købes mandag-onsdag kl. 16.00-22.30 
og torsdag kl. 16.00-18.30 hos aktivitetsassisten-
terne.

Fredag:
Hjemrejsedag.
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Faciliteterne på og omkring HANSENBERG
• Stort og åbent miljø på skolen, hvor der er  
 plads til gruppearbejde eller selvstændigt arbejde  
 (trådløst internet i hovedbygningen)

• Skov med mange løbe- og mountainbikeruter og  
 en lille skovsø, hvor der kan fiskes med gyldigt  
 fisketegn

• Løbebane med udfordringer på HANSENBERGs areal

• Grønt areal til diverse boldspil

• Basketkurv

• Fitnessrum i kælderen med løbebånd, motionscykler,    
 romaskiner og vægte til vægttræning

• Vaskekælder med 4 vaskemaskiner og 3 tørretumblere,   
 som der kan købes adgang til. En vask med vaskemiddel   
 og tørretumbler koster 20 kr. (der betales 50 kr. i deposi-  
 tum for et vaskekort)

• HANSENBERG er nabo til Kolding Golfklub og Kolding    
 Storcenter

• Gode transportforbindelser: Bus nr. 5 kører 2 gange i  
 timen frem og tilbage fra byen, og skolen ligger kun 1,5   
 km fra motorvejstilkørsel nr. 64.

Nogle få ord om skolehjemmet og dets drift
Vi har en forventning om, at alle, der bruger skolehjemmet, 
behandler det med respekt.

Følgende regler gælder for ALLE BRUGERE: 
Der må ikke ryges eller indtages nogen former for alkohol på 
værelserne eller skolens areal. Der er dog opstillet rygeskure.
Der må høres musik og snakkes, så længe man ikke generer 
andre. Der skal være ro fra kl. 22.30.
Der må ikke overnatte andre end de indkvarterede på skole-
hjemmet.

Eleverne står selv for rengøringen af værelserne. De bliver 
tjekket af rengøringspersonalet ved afrejse. Skolen gør hoved-
rent i sommerferien.

HANSENBERG er et godt og rart sted at bo.
Det er et skolehjem. 

Kontaktpersoner:

Susanne Vibeke Kjærsgaard
Tlf. 2343 7529

Christer Hørning
Tlf. 2420 9123

Weekenden
Elever, der er på flere ugers ophold, har mulighed for at bo 
og spise på skolen i weekenden. Bistroen tilbyder frokost og 
aftensmad til billige penge. Yderligere information fås ved 
indkvartering. 

Alle elever skal selv medbringe dyne, pude, sengetøj og 
håndklæder.

Skovvangen 28 | 79 32 01 00 | www.hansenberg.dk
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