Praktisk info i forbindelse med studiestart
på Dalum Landbrugsskole
VÆRELSER
Vore værelser er ca. 12-14 m2 store. På værelserne finder du en seng, et skrivebord, en
skrivebordsstol, en reol, samt en håndvask. Der er også et mindre klædeskab på værelserne.
Herudover er du jo selvfølgelig velkommen til at medbringe, hvad du synes du kan få plads til af
andre møbler, fjernsyn m.v. og computer. Vi skal for god ordens skyld gøre opmærksom på, at der
ikke er antennestik på værelserne. Køleskabe og andet køkkengrej må ikke medbringes på
værelserne.
Husk du skal medbringe dit eget sengetøj samt dyne og hovedpude.
FORSIKRING
Dalum Landbrugsskole er en erhvervsskole og som sådan må vi ikke forsikre vores elever. Vi hører
under Statens Selvforsikring. Det betyder bl.a. at vi ikke har en indboforsikring, der dækker dig og
dine ting på værelset. Du skal sørge for at være forsikret hjemmefra.
BÆRBAR PC
Husk du skal medbringe din egen bærbare PC. Hvis du er på vej ud for at købe en, så skal du vide,
at der ikke er nogen specielle krav til den bærbare, alle er store nok til studiebrug, dog skal nævnes
at skolens programmer er baseret på Microsoft platformen derfor vil det være en fordel, at den er
udstyret med styresystemet, Windows 7, 8 eller 10 og Office pakken er en god idé at have på, da det
er det som vi bruger her, alternativt kan Open Office bruges – men det er ikke noget krav. Og
naturligvis er trådløst netkort en god ting.
Vi forlanger der er et opdateret antivirusprogram på din pc og har du ikke det er vi selvfølgelig
behjælpelig med installation af et nyt. Du skal blot henvende dig til Christer eller Fritz i ITafdelingen. Det vil du naturligvis også høre mere om i forbindelse med studiestarten.
FAKTURERING
Når først vi er i gang med studierne her, så vil fakturering til studerende foregå månedsvis forud
med betalingsfrist den 7. i hver måned. For dig der bor her vil vi den første måned fakturere to
måneders kost og logi. Bøger og studieture faktureres løbende efter regning.
Hvis du har brug for at få lavet en samlet regning for hele forløbet, så kig ind på kontoret og snak
med Tine.
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