Velkommen på Sandmoseskolen
AMU

Praktiske oplysninger

Velkommen
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 oplevelse i samvær med øvrige kursister og
medarbejdere.

Dagelever som benytter offentlig transport
Dagelever kan køre med skolens bus fra Brovst Rutebil- station
kl. 07.31. Der køres retur fra Sandmosen kl. 15.30 til Brovst
Rutebilstation.

Sygdom
Sygdom meddeles hver dag til Sandmoseskolen på tlf.:
96332626 inden kl. 08.30 samt til din A-kasse/kommune. Er
du i arbejde meddeles sygdom også til din arbejdsgiver.

Kantine
For dagelever kan der købes:
Morgenbuffet 07.00 – 08.00:
kr. 20,Frokost:				kr. 40,Der serveres gratis kaffe i kantinen i pauserne formiddag og
eftermiddag. Det er ikke muligt at købe formiddagsmad men
der er gratis frugt hele dagen.
Maden købes i receptionen. Du vil få udleveret en bon på dit
køb, som skal være synlig under måltidet. Medbragt mad kan
opbevares i køleskabet ved den store opholdsstue.
Der er fri kost for kursister med indkvartering. Medbring derfor
altid din nøgle som dokumentation.

Automater
Sandmoseskolen har møntautomater der indeholder sodavand
og slik.

Rygepolitik
Sandmoseskolen har rygepolitik, og det er ikke tilladt at ryge
indendørs på Sandmosen. Her henvises til vores rygepavillon.

Alkohol med videre

Trådløs netværk
Der forefindes trådløs netværk på hele skolen.

Ting, du skal medbringe på kurset
Medbring selv skriveredskaber og papir. Til samtlige af vores
grønne kurser, skal du medbringe praktisk og relevant arbejdstøj og udetøj samt sikkerhedsfodtøj.

Regne- og ordværksted
Vi tilbyder kursisterne støtte til at læse, skrive eller regne før
og/eller under skoleforløbet. Værkstedets lærere kan hjælpe
med lektielæsning, løsning af opgaver, rapportskrivning m.v.,
så kursisterne får mere ud af skoleforløbet.

Indkvartering og herunder transport
Har du mere end 120 km i samlet transport tur/retur til Sandmoseskolen eller har du tidsmæssig lang rejsetid, er du berettiget til indkvartering. Indkvartering dagen før kursusstart er
muligt, såfremt du har en rejsetid på mere end 5 kvarter hver
vej.
I forbindelse med indkvartering dagen før, og du benytter offentlig transport, vil det være muligt at blive hentet på Brovst
Rutebilstation kl. 20.13. I så fald, skal du kontakte skolen via
mail sandmosen@amunordjylland.dk. Først når du har fået en
bekræftelse, er du sikker på afhentning.
Sandmoseskolen åbner søndag aften kl. 18.30, hvor der vil
være bemanding indtil kl. 21.30. Herefter er det stadig muligt
at komme ind og få sin nøgle.
Du indkvarteres på enkeltværelser med eget bad og toilet. Du
skal selv medbringe Sengelinned og håndklæder. Dette kan dog
lejes i receptionen for kr. 60,- (sengelinned med stort og lille
håndklæde). 1 Stort og 1 lille håndklæde kan lejes for kr. 30,-.
Der er vaskemaskine og tørretumbler til fri afbenyttelse. Medbring selv vaskemiddel.
Kæledyr er ikke tilladt på Sandmoseskolen!
Uden for skolens normale åbningstid (07.45 – 15.20) kan skolens vagt træffes på tlf. 9633 2662.

På afrejsedagen
Dit værelse skal være gjort klar til rengøring og nøglen afleveret
i receptionen senest kl. 08.00.

Fritidsfaciliteter
På skolen findes billard, bordtennis, dart, bordfodbold, diverse
skønlitteratur, tidsskrifter og fagblade. Der er flere opholdsrum
med TV og DVD samt motionsrum. Endvidere er der mulighed
for at spille fodbold, petanque samt golf. Der er også mulighed
for lån af mountainbikes. På skolen er der adgang til computere
samt internet. Vi har også et fritidsråd, som løbende planlægger aktiviteter.

Teleskoplæsser: Medbring arbejdstøj, handsker, evt. hue samt
sikkerhedsfodtøj. Der udlånes sikkerhedshjelm.
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Alkohol i undervisningstiden er ikke tilladt. Øvrige rusmidler er
ikke tilladt på skolen. Overtrædes dette, kan det medføre øjeblikkelig bortvisning.

Blomsterbinderi: Medbring beskærersaks og kniv.
Motorkædesav: Her udlånes sikkerhedsbukser, hjelme samt sikkerhedsstøvler.

