Ansøgning om optagelse i
kostafdelingen
Navn : ________________________________________ cpr. nr. : ___________________
Adresse : ___________________________________________ tlf: ___________________
Postnr. : _________ By : ____________________ e-mail: _________________________
Jeg har søgt optagelse / er optaget i
1.g 

2.g 

3.g 

Ved skoleårets start 20___

1.hf 

2.hf 

eller pr. dato : __________

Kostskoleafgiften er pr. 1. august 2018 kr. 3.500,-/måned. Beløbet betales forud til den 1. i
måneden.
Der betales i 11 måneder, idet juli er betalingsfri.
Indmeldelsesgebyr på kr. 1.500,- betales ved ansøgning om optagelse. Ved optagelse fungerer
indmeldelsesgebyret som depositum. Såfremt der ikke foreligger erstatningssager, bliver beløbet tilbagebetalt efter endt skolegang. Hvis du fortryder din ansøgning om optagelse, returneres kr. 1.000,-, de resterende 500,- tilfalder skolen som administrationsgebyr.
Indmeldelsesgebyr kontant betaling.
Indmeldelsesgebyr overført til konto 0519 0000226075 via netbank eller lign.
Udmeldelse i løbet af skoleåret skal ske skriftligt. Der betales herefter løbende måned
(måneden ud ) fra udmeldelsesdatoen, samt yderligere en måned.
Jeg har læst og er indforstået med ovennævnte, herunder kostskolens ordensregler (se bagsiden).
Dato : _______________ Underskrift: ____________________________________
Såfremt eleven er under 18 år, underskrives af forældremyndighedsindehaveren
Skolen er røgfri.

Bemærk: Denne ansøgning gælder kun til Høng Gymnasium og HF’s kostafdeling.

Høng Gymnasium og HF, Hovedgaden 2, 4270 Høng
Tlf. 5885 2636 Fax: 5885 4336. www.hoeng-gymhf.dk

Ordensregler
 kostafdelingen er lukket i de store ferier (efterårs-, jule-, vinter-, påske- og sommerferie). Man kan derfor ikke opholde sig på kostafdelingen i disse perioder
 aftenen før en skoledag skal der være ro på alle værelser kl. 23.00
 eleven skal være alene på sit værelse kl. 23.00
 i husene er det af hensyn til læsero ikke tilladt at udøve støj eller generende adfærd - herunder at spille høj musik
 misbrug af øl og spiritus samt anvendelse eller besiddelse af euforiserende stoffer
vil medføre bortvisning
 eleverne forestår selv oprydning og rengøring af fællesarealer og eget værelse,
som til enhver tid skal være rent og ryddeligt
 enhver elev er ansvarlig for indboet på sit værelse
 ved indflytning og ved fraflytning synes værelset af eleven sammen med pedel
eller kostlærer
 kaffemaskiner, elvarmere og køleskabe må ikke bruges på værelserne af hensyn
til overbelastning af el-nettet. Eleverne må bruge kaffemaskinerne i tekøkkenerne
 i tekøkkenerne bruger eleverne deres eget service. Det er ikke tilladt at medbringe
skolens service i husene. Brugeren skal selv sørge for oprydning og opvask. I
hvert hus skal der være en turnusliste med hensyn til ansvaret for orden og rengøring af fællesområderne
 ud over akvariefisk er det ikke tilladt at have husdyr i kostafdelingen
 gæster til spisning skal tilmeldes vagthavende kostlærer
 i weekenden kan gæster undtagelsesvis overnatte, dog kun efter forudgående aftale med vagthavende kostlærer
 ved sygdom skriver man sig på den ophængte sygefraværsseddel. Middagsmaden
vil blive bragt ud

Høng Gymnasium og HF, Hovedgaden 2, 4270 Høng
Tlf. 5885 2636 Fax: 5885 4336. www.hoeng-gymhf.dk

