Værd at vide
For en brobygger

Information om praktiske oplysninger for brobyggere
på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth












Velkommen
Kære brobygger.
Hjertelig velkommen til Dalum Landbrugsskole, afd. Korinth.
Vi håber, du bliver glad for at være her, at du finder gode
kammerater, synes du lærer noget spændende, samarbejder godt
med dine lærere og føler, at du vokser både i faglig viden og som
person.

Du bliver både en del af holdet her på Korinth og samtidig også en del af
holdet på skolens afdeling i Odense - tilsammen én af Danmarks største og
ældste landbrugsskoler.
Vigtigst er det, at du selv gør noget - både i undervisningen for dig selv og i
fritiden for kammeratskabet. Med en let omskrivning af en tale fra en berømt
amerikansk præsident:
”Spørg ikke, hvad kammeraterne kan gøre for dig,
men spørg, hvad du kan gøre for dine kammerater”
Når du gør det, får I alle et rigtigt godt ophold, som I altid vil huske.
På de næste sider har vi skrevet nogle praktiske ting, som gør det lettere for dig
at komme i gang.
Alle medarbejdere er klar til at hjælpe dig med svar på dine spørgsmål - du er
altid velkommen.
Vi ønsker dig et godt ophold!
Med venlig hilsen
Jens Munk Kruse
Forstander

Indkvartering
Ved ankomst til skolen vil du få anvist det værelse (enkelt eller dobbelt), hvor
du skal bo. Du skal selv medbringe sengetøj, dvs. dyne, hovedpude og
sengelinned. Desuden bør du også huske håndklæder, sportstøj, arbejdstøj og
sikkerhedsfodtøj.
På kontoret vil du få udleveret en nøgle til dit værelse. Vi gør opmærksom på
at arbejdstøj og -sko ikke må benyttes indendørs, der er omklædningsrum til
arbejdstøj og -sko. Mister du din værelsesnøgle, koster det 500 kr.
Kontoret er åbent mandag-torsdag kl. 8.00-15.00 og fredag kl. 8.00-12.00.
Tlf. 66 13 21 30, direkte tlf. 63 13 27 26, mail mbs@dalumls.dk (Mai-Brit
Sørensen).
Har du spørgsmål til dit brobygningsforløb, er du velkommen til at kontakte
Katrine Jensen på kje@dalumls.dk eller på tlf. 21 79 55 67.
Efter skoletid er der en vagt på skolen indtil kl. 7 næste morgen. Vagten kan
kontaktes på tlf. 30 50 69 68.
Adresse:

Dalum Landbrugsskole
Afdeling Korinth
Spanget 7
5600 Faaborg

Pakkeliste
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Sengetøj - dyne, pude og sengelinned
Toiletsager og håndklæde
Arbejdstøj
Almindeligt tøj
Sikkerhedssko eller sikkerhedsstøvler
Almindelige sko - klipklapper
Idrætstøj
Blyant / kuglepen / penalhus
Mobiltelefon og/eller PC
Nysgerrighed og godt humør

Værelse
Det er dig, der er ansvarlig for dit værelse. Du skal gøre rent og holde orden på
værelset, som skal afleveres i samme stand. Ophængning af plakater m.v. må
kun ske på opslagstavler og paneler dertil indrettet. Hvis der sker skader på dit
værelse, meddeles det på kontoret, og skolens håndværkere sørger for, at
tingene bliver ordnet. Skader forvoldt af elever udbedres på deres regning.
Det er ikke tilladt at have kæledyr på værelset.
Elektriske apparater, som f.eks. mikroovn,
elkedel og kaffemaskine må ikke medbringes.
Personalet må gå ind på elevværelser uden din
tilladelse, hvis det vurderes at være
nødvendigt.

Faste tider
Hverdage
Kl. 07.30 – 08.00
Kl. 08.15 – 09.50
Kl. 09.50 – 10.10
Kl. 10.10 – 11.45
Kl. 11.50 – 12.20
Kl. 12.30 – 14.05
Kl. 14.05 – 14.25
Kl. 14.25 – 16.00
Kl. 17.00 – 17.30
Kl. 17.30 – 18.15
Kl. 20.30 – 21.00

Morgenmad
1. Modul
Formiddagskaffe
2. Modul
Middagsmad
3. Modul
Eftermiddagskaffe
4. Modul
Lektielæsning
Aftensmad
Aftenkaffe

Tovholder
Hvert brobygningshold har en tovholder. Tovholderen er en lærer, der har
daglig kontakt med holdet.

Fritid
Udenfor den normale undervisning fra kl. 08.15 til kl. 16.00 er der forskellige
muligheder for udfoldelse og adspredelse:
Dalen

Biograf
Lektiecafé

Motion

Hestestald
Omgivelser

Her er der mulighed for at spille PlayStation, Wii, billard og
talrige brætspil, se fjernsyn, samt tage en snak med de andre i
sofaerne.
Gå i biografen og se film i Korinth Biograf.
Hver dag fra kl. 17.00-17.30 er vagten klar til at hjælpe med
lektierne.

Sportshallen giver mulighed for at dyrke især basket,
badminton og fodbold, og vi har forskellige motionsredskaber
samt bolde og stepbænke.
Der er mulighed for opstaldning af egen hest (kontakt skolen
for opstaldning).
De naturskønne omgivelser kan nydes i enten gang, løb eller på
cykel.

Værksted

Vask

Skolen har et elevværksted, hvor det
er muligt for eleverne at arbejde og
"skrue" maskiner efter skoletid.
Der forefindes vaskemaskine og
tørretumbler. En vaskepolet koster 15
kroner, der dækker vask og
tørretumbling. Sæbe kan købes for 5
kroner eller medbringes.

Desuden vil der blive aftenarrangementer i
samarbejde med skolens elevudvalg/
aktivitetsudvalget.

Ordensregler
På Dalum Landbrugsskole vil vi, i fællesskab, skabe et godt miljø for alle. Det
gør vi blandt andet igennem vores værdier, klasseregler og antimobbe-strategi,
som vi forventer alle støtter op om dagligt.

Undervisning
Du skal følge undervisningen, medmindre du er syg eller har fået godkendt
fravær.

Sygdom
Bliver du syg, skal det personligt meddeles Mai-Brit eller Camilla på kontoret
mellem kl. 8.00 og 8.15, på tlf. 66 13 21 30 eller 63 13 27 26.

Gæster
Det er kun muligt for brobyggere at få gæster, hvis det er aftalt på kontoret.
Alle gæster skal forlade skolen senest kl. 21.45.

Generelt
Der skal være ro på gangene kl. 22.00, og alle skal være på sit eget værelse
senest kl. 23.00, og der skal være helt ro på skolen i tidsrummet
23.00 - 07.00.
Voldelig adfærd og indtagelse af narkotika vil medføre øjeblikkelig bortvisning
fra skolen. Dette gælder også personkrænkelser af særlig grov karakter
(psykisk, fysisk, seksuelt og digitalt). Ved tvivlsspørgsmål vil en elev med en
politianmeldelse for ovenstående, blive bortvist fra kostskolen, indtil der er
rejst sigtelse eller falder dom i sagen.
Dalum Landbrugsskole, afd. Korinth, er en alkoholfri skole.
Derfor er det ikke tilladt at have øl og spiritus på værelserne, og overtrædelse
kan medføre øjeblikkelig flytning fra kostskolen. Ligeledes vil beruset
optræden medføre bortvisning fra kostskolen og i værste fald bortvisning fra
skolen.
Fra den 31. juli 2021 er røgfri skoletid for elever et lovkrav på alle ungdomsuddannelser og dermed også på Dalum Landbrugsskole. Med røgfri skoletid
ønsker Dalum Landbrugsskole at fjerne røg og tobak fra elevernes skoledag.
Røgfri skoletid kan forebygge rygestart, hjælpe elever og ansatte til at ryge
mindre og skabe et fællesskab uden røg. Røgfriskole tid er fra kl. 8.00 til
kl.16.00 uanset hvor man befinder sig. Uden for skoletiden er det muligt at
ryge udenfor skolens matrikel. Dette gælder også snus.
Musik-anlæg, der er til gene for andre, vil blive konfiskeret.

Tøj med logo
Desuden har vi altid både dame- og herre-T-shirts, polo-T-shirts og diverse
sweatshirts med logo på lager på kontoret i Korinth. Salg foregår mandag og
onsdag i eftermiddagspausen. Kontakt kontoret, hvis du ønsker at købe.

Læreplads
For læreplads i Danmark henvises til skolens lærepladsformidlere Krestine
Høgh, tlf. 29 16 64 61 og Kasper Hansen, tlf. 24 41 91 82.
Spørgsmål vedr. administrative forhold omkring uddannelsesaftaler rettes til
Krestine Høgh på kontoret, tlf. 63 13 27 23 / 29 16 64 61.

Forsikring
Den enkelte elev skal selv sørge for at være forsikret - dette gælder også for
indbo.
Skolen har ikke nogen forsikringsdækning.

© Dalum Landbrugsskole 2022

Vi glæder os til at se dig i brobygning
På Dalum Landbrugsskole afd. Korinth
Tæt på Fåborg og midt i naturen😊

