Velkommen på Sandmoseskolen
Praktiske oplysninger
Velkommen

Sygdom

Vi har modtaget din kursustilmelding, og glæder os til at se dig
på AMU Nordjylland, Sandmoseskolen. Vi håber, at du må få en
god og lærerig uddannelse i samvær med øvrige kursister og
medarbejdere.

Sygdom meddeles hver dag til Sandmoseskolen på tlf.: 9633
2626 inden kl. 08.30 samt til din A-kasse/kommune. Er du i
arbejde meddeles sygdom også til din arbejdsgiver.

Kantine
Transport
Dagelever kan køre med skolens bus tur/retur til Brovst Rutebilstation. Der er afgang hver morgen kl. 07.40 fra Brovst Rutebilstation, og der køres retur hver dag kl. 15.25.
I forbindelse med dispensation til overnatning dagen før kursusstart, vil det være muligt at blive afhentet på Brovst Rutebilstation kl. 21.11. Kontakt skolen herom.
Uden for skolens normale åbningstid kan skolens vagt træffes
på tlf. 9633 2662.

Morgenbuffet: kr. 20,Frokost:
kr. 40,Der serveres kaffe i kantinen formiddag og eftermiddag.
Maden betales i receptionen. Du vil få udleveret en bon på dit
køb, som skal være synlig under måltidet.
Der er fri kost for kursister med indkvartering.

Automater
Sandmoseskolen har møntautomater der indeholder sodavand,
chokolade og småfornødenheder.

Indkvartering
Har du mere end 120 km i samlet transport tur/retur til Sandmosen eller har du mere end 5 kvarters resetid, er du berettiget til indkvartering. Indkvartering dagen før kursusstart er
muligt såfremt du har en rejsetid på 2 timer eller derover.
På skolen er der enkeltværelser med eget bad.
Sengelinned og håndklæder skal selv medbringes. Kan dog lejes
i receptionen for kr. 60,- (sengelinned med stort og lille håndklæde). Stort og lille håndklæde kan lejes for kr. 30,-.
Kæledyr må ikke medbringes!

Der er mobildækning på Sandmoseskolen

Rygepolitik
AMU Nordjylland, Sandmoseskolen har rygepolitik, og der henvises til vores rygepavillion. Alle andre steder på Sandmoseskolen er der totalt røgfrit INKL. VÆRELSERNE. Såfremt rygning
på værelset finder sted, vil du blive blive afkrævet kr. 500,- til
ekstra rengøring.

Alkohol med videre
Alkohol i undervisningstiden er ikke tilladt. Øvrige rusmidler er
ikke tilladt på skolen. Overtrædes dette, kan det medføre øjeblikkelig bortvisning.

Fritidsfaciliteter

Der er vaskemaskine og tørretumbler til fri afbenyttelse. Medbring selv vaskemiddel.

På skolen findes billard, bordtennis, dart, diverse skønlitteratur,
tidsskrifter og fagblade. Der er indrettet opholdsrum med TV
og DVD. Endvidere er der mulighed for at spille fodbold, petanque samt golf. Du har også mulighed for at låne en cykel
i receptionen. På skolen er der adgang til computere samt internet. Vi har desuden et fritidsråd, som løbende planlægger
aktiviteter.

Ting du skal medbringe på kurset

Trådløs netværk

Skriveredskaber og papir.

Der forefindes trådløs netværk på hele skolen.
Medbring gerne bærbar computer.

Skulle signalet på din telefon være svag (kan afhænge af dit
abonnement) kan du til nødopkald låne en telefon i receptionen. Ved automaterne er der ligeledes opstillet en mønttelefon.

Til samtlige af vores grønne kurser, skal du medbringe
praktisk og relevant arbejdstøj og udetøj samt sikkerhedsfodtøj. På vores binderikurser skal du medbringe beskærersaks og kniv.

Sandmoseskolen
Sandmosevej 486, Tranum
9460 Brovst
Tlf.: +4596332626
GPS-koordinater - 57,16774 N - 9,48901 Ø

På Motorkædesav udlånes sikkerhedsbukser, hjelme samt sikkerhedsstøvler.
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På Teleskoplæsserkurserne A+B udlånes sikkerhedshjelme. Sikkerhedsfodtøj skal selv medbringes. Medbring gerne arbejdshandsker og hue.

Her finder du os

