
Kostskolen



Velkommen til 
Struer Statsgymnasiums
KOSTSKOLE

Struer Statsgymnasiums kostskole er en kostskole 
med ca. 130 elever fra Danmark og fra en lang 
række andre lande i hele verden. Kostskolen har 
dermed et internationalt miljø. Med de mange 
forskellige nationaliteter er der selvfølgelig man-
ge kulturer og sprog, der mødes på kostskolen. 
På kostskolen respekterer vi og fejrer de mange          
forskellige sprog og kulturbaggrunde.                         

At bo på en kostskole er en mellemting mellem at bo ude alene på et værelse og at bo 
hjemme hos familien. Som kostelev flytter du ikke blot hjemmefra og ud på et værelse. 
Du rykker også ind i et nyt fællesskab, hvor du vil finde udfordringer og muligheder, 
en rytme og nogle rammer.  Formålet med at flytte ind på vores kostskole er at bo og 
uddanne sig i et fælles miljø. Mens du går på en af skolens uddannelser, som er STX, 
HHX, HTX, HF, IB, EUD/EUX eller 10. klasse. Kostskolens regler og forventninger er 
da også indrettet efter disse formål. 

På kostskolen vil du møde et fagligt, kreativt og varmt miljø. Vi stiller en række krav til 
dig, fx at du er åben og positiv og parat til at samarbejde og aktivt bidrage til en god 
integration på kostskolen. Vi forventer også at du tager din skolegang seriøst, herunder 
at du møder til timerne på skolen og er forberedt. Vi kan til gengæld love dig nogle 
dejlige og glade år fulde af oplevelser, medindflydelse og fællesskab. 

Som kostelev kan du i høj grad gøre, som du har lyst til, men som i en familie er der 
også på kostskolen nogle regler, der skal følges. Du har frihed under ansvar for de 
fælles regler og normer, der gælder på kostskolen. Mange beboere og personale er 
sammen hver dag på kostskolen, og vi passer godt på den gode tone mellem dig og 
dine kammerater og personalet. Når vi byder dig velkommen til kostskolen, inviterer vi 
dig dermed også ind i et stærkt fællesskab, hvor godt kammeratskab, god opførsel og 
respekt for de fælles regler, der tilsammen danner rammen om et godt kostskoleliv for 
dig og dine kammerater 

Velkommen til kostskolen 
Det pædagogiske team - Flemming, Heidi, Lone og Kirsten



HJEMLIGHED 
Kostskoleliv er for os den gode hjemlige 
ramme omkring din skolegang på en af 
Struer Statsgymnasiums syv uddannelser. 
Kostskolen vil med andre ord være dit nye 
hjem under din studietid. Derfor lægger vi 
vægt på den velfungerende dagligdag, god og 
sund kost, at du er omgivet af engagerede og 
professionelle voksne, og at du bliver en del 
af vores kostskoleliv. 

Vi har motion- og fitnessrum med tilknyttet 
instruktør, 40 mountainbikes til ture i sko-
ven og på international anerkendt MTB-rute 
i Struer by, egne havkajakker med mulighed 
for at tage gratis kajakkursus, gratis kon-
certoplevelser i lokalt kulturhus (Folkets 
Hus), hardball, selvforsvar, fodbold, spinning, 
yoga, fodbold, E-sport, bowlingture, overnat-
ningsture, fisketure, dagstur til f.eks. Køben-
havn eller Hamborg og alt muligt andet.  
 

 

På vores kostskole  
kan du sætte dit  

personlige præg på  
dit kostskoleliv



HVERDAGENS RYTME OG RAMME
De fælles regler er få og enkle at følge:

 • Du skal følge med i hvad der sker på kostskolen via opslagstavle,   
   beskeder fra personalet og beboermøde.
 • Du skal senest til frokost krydse af, om du er på ekskursion, på   
    kostskolen, hjemme eller lign.
 • Du skal rydde op efter dig selv på fællesområderne.
 • Du skal holde dit værelse rent og ryddeligt.
 • Du skal hver uge udfylde, hvor mange måltider du deltager i   
    på kostskolen i weekenden senest onsdag kl. 18.00. Så ved   
     køkkenet hvor mange der spiser med, og vi undgår madspild.

VÆRELSESRENGØRING                        
Du er selv ansvarlig for, at holde dit værelse rent og ryddeligt. Det vagtha-
vende personale går lukkerunde på alle værelser op til ferierne. Er dit værel-
se ikke rent og opryddet i den forbindelse, så vil du løbende få kontrolleret 
dit værelse. 

 

. 



DET PÆDAGOISKE TEAM 
Du kan altid komme i kontakt med en af os 24 timer i døgnet enten ved at 
finde en af os eller ved at kontakte på vagtmobilen. Også mellem 23.00 - 
06.00, hvis der opstår et akut problem, som kræver omgående handling.
Navnet på den vagthavende kan du finde på opslagstavlen.

Kostskolen kan desuden kontaktes enten på vagtmobilen tlf. 24 48 00 65  
eller via mail til kostskolepædagogen kkr@stgym.dk

INTEGRATION OG SPROG PÅ KOSTSKOLEN 
Dansk og Engelsk er de officielle sprog. 

For at fremme og understøtte en god integration på kostskolen er dansk og 
engelsk de officielle sprog. Det er disse to sprog, der bruges ved møder og 
når der gives informationer, beskeder mv. 



WEEKENDSKEMA
Hver uge skal du udfylde hvor mange måltider du deltager i på  
kostskolen i weekenden, så køkkenet ved, hvor mange de skal lave  
mad til. Weekendskemaet skal være udfyldt senest onsdag kl. 18.00.

KØKKENVAGTER                                      
Du har ca. en gang i måneden køkkenvagt . Her hjælper du til med  
bordopdækning, madlavning og opvask. Det er obligatorisk at møde  
op til sin køkkenvagt. Kan du ikke komme til din køkkenvagt, er du  
selv ansvarlig for at bytte vagten med en anden elev.

TRIVSEL
Ved siden af reglerne gælder at vi tager hensyn til hinanden på kostsko-
len. Vi er mange forskellige, der bor og lever sammen. Derfor er rum-
melighed vigtig – både for den fælles trivsel og for at vi har plads til lige 
den du er.

LÆSERO
Mellem 17.30 og 21.30 mandag til torsdag skal der være læsero på 
kostskolen, så du og dine kammerater kan få læst lektier og skrevet  
opgaver. I eksamensperioden er det hele døgnet, for der har man  
naturligvis ekstra travlt.



NATTESØVN          
Alle har krav på en god nattesøvn. Der skal derfor være ro på  
kostskolen senest kl. 22.30. Efter dette tidspunkt skal du derfor  
være ekstra opmærksom på ikke at spille højt musik, snakke på  
gangene eller larme. 
 
FRAVÆR 
Det forventes at du som kostelev tager din skolegang alvorligt, møder til timer-
ne og er velforberedt. Kostskolepædagogerne følger jævnligt  op på fravær og 
holder regelmæssigt møde med studievejledningen. Hvis vi oplever, at der er 
behov for det, vil vi tage en snak med dig om, hvilken hjælp du har brug for, for 
at igen at komme på rette spor. 

SYGDOM 
Hvis du bliver syg, skal du altid underrette kostskolens personale, enten mundt-
ligt pr. telefon, i Lectio eller skrive det på  den daglige ”Hvor er du” afkryds-
ningsseddel. Brugere af lægeanvist og receptpligtigt medicin skal meddele dette 
til kostskolepædagogen ved indflytning. Kostskolen har den mest nødvendige 
håndkøbsmedicin samt plaster og lign. Kontakt vagthavende for udlevering af 
dette.



MÅNEDSMØDER  
En gang pr. måned er der personalemøde på kostskolen. Her deltager rektor,  
kostskole koordinatoren, det vagthavende personale, pedellen og  
køkkenlederen. På mødet drøftes aktuelle og mere langsigtede forhold vedr.  
kostskolen. Elevrepræsentanter er også velkomne til at deltage, således at  
spørgsmål fra kosteleverne fx kan fremlægges og drøftes med ledelse og  
personale. 

BEBOER OG BLOKMØDER 
Der holdes løbende og efter behov beboer og blokmøder på kostskolen.  
Det er både her der vil blive givet generel information, men også her hvor  
forskellige temaer, ideer og udfordringer på kostskolen kan blive taget op og  
blive diskuteret i fællesskab. Der er mødepligt til disse møder. 

ALKOHOL           
Reglerne for alkohol gælder for kostskoleelever på og uden for kostskolen. 
Hvis du indtager alkohol så forventes det at foregå på en fornuftig og ansvarlig 
måde. På dage op til at skolen har åbent, er det ikke tilladt at drikke alkohol.  
Du må ikke medbringe alkohol på kostskolens fællesområder, hverken  
indendørs eller udendørs og det er ikke tilladt at opbevare støre mængder  
alkohol på dit værelse. Kostskolen følger lovgivning og skolens regler om  
alkohol. Det er ikke tilladt at indtage eller opbevare drikkevarer med en  
alkoholprocent på mere end 5%. 



FESTER OG SAMMENKOMSTER                    
Det er som hovedregel ikke tilladt at holde fester på kostskolen ud over de  
kostskolearrangerede fester, fx introfest og julefest. Mindre sammenkomster  
er dog tilladt, hvis du har lavet en aftale med den vagthavende. 

GÆSTER
Du er velkommen til at have gæster på kostskolen. 
 
HJEMKOMSTTIDER  
Som udgangspunkt forventes det, at du på hverdage før skoledage, er tilbage på 
kostskolen senest kl. 23.30 Hvis du er senere ude end dette, så skal du huske at 
give den vagthavende besked. 
 
 
RYGNING
Kostskolen er røgfri både inde- og udenfor.



SÅDAN BOR DU 
Hovedparten af kostskolens elever bor i en af kostskolens tre hovedblokke. 
Ud over de tre blokke råder kostskolen også over yderligere en blok, tre 
huse samt to lejligheder i tilknytning til kostskolen, disse bebos fortrinsvis af 
afgangselever og anden årselever.   
 
Når du flytter ind på kostskolen, får du dit eget værelse. Dit værelse er 
udstyret med skrivebord, garderobeskab, seng, stol, boghylder, opslagstavle, 
skraldespand, lamper og vasketøjskurv. Herudover er alle værelser udstyret 
med antennestik samt internetforbindelse.  
 
Du er velkommen til at sætte dit eget personlige præg på værelset, så længe 
du bare ikke ødelægger eller misligholder det. Der hører til hvert værelse 
i hovedblokkene et lille kælderrum, hvor du har mulighed for, at opbevare 
kufferter, sportsudstyr eller lign. som du ikke har lyst til at opbevare på dit 
værelse.  

BAD OG TOILET
I tilknytning til værelserne i de tre hovedblokke er der på hver gang toiletter 
og brusebad. I baderummet har hver beboer sin egen håndvask. I lejligheder-
ne og husene er der fælles badeværelse.



ELEVBLOKKE
Der bor 24 elever i hver blok. Eleverne er blandede både i forhold til uddan-
nelse, årgang, køn og nationalitet. I hver af de tre beboelsesblokke, samt i kost-
skolens øvrige huse/lejligheder er der et elevkøkken, som du frit kan  
benytte. Hver beboer har sit eget skab til opbevaring af egne madvarer,  
service, bestik og lign.  

TØJVASK
I kælderen under hver blok er der vaskemaskiner, tørretumbler samt et  
tørrerum, som du gratis kan benytte.

NØGLER/ADGANG TIL KOSTSKOLEN
Kostskolens hoveddør er aflåst udenfor skolens åbningstid. Du vil få udleveret 
en chip så du har mulighed for komme ind.



KOSTSKOLELIV      
Hos os kan du være med til at sætte præg på DIT kostskoleliv. Kostskolen 
arrangerer løbende frivillige aktiviteter.  
 
Vi har årligt forskellige kostskolefester bl.a. introfest, forårsfest, julefest og 
afslutningsfest. Aktiviteterne er ikke obligatoriske, med undtagelse af intro-
aktiviteterne, men de er en rigtig god indgangsvinkel til at blive en del af 
fællesskabet på kostskolen.  Noget helt særligt er de fem eventweekends. 
Kosteleverne råder over et årligt budget, som kan bruges på aktiviteter eller 
oplevelser eksempelvis tur til København eller Hamborg, international mad-
festival, kajaktur eller noget helt nyt. Udover de arrangerede aktiviteter, så 
har du også mulighed for at benytte kostskolens forskellige faciliteter bl.a. 
musiklokale, gamer-, fitness, sy, og krea-rum.   

Eksempler på aktiviteter: 
• Filmhygge, biograf og Oscars Night 
• Spilleaften, brætspil m.fl. 
• Spinning/wellness/gåture, hockey, løb, moutainbike, fodbold, skøjteture
  bowling, hardball, svømmehal, rundbold, bålhygge, fisketure
• Bagning og gardening 
• Kreative: hækling, strikning, smykker, maling, halloween, juleklip, m.fl.
• Kulturelle: Teateret, koncerter, deltagelse i SSG musical og forårsfestival
• Udflugter; København, Hamborg, int. madfestivaller, kajakture mv. 
 



CYKLER 
Kostskolen råder over et vist antal cykler til udlån, men har du mulighed, så kan 
det være en god idé at medbringe din egen cykel. 

FORENINGSLIV       
Struer har et godt foreningsliv med et bredt udbud  af forskellige aktiviteter, 
som du kan deltage i bl.a. sejllads, ridning, musik, boksning, gymnastik, fodbold og 
meget andet.  Kostskolepersonalet vil altid gerne være behjælpelige med aktuelle 
tilbud til dig.

MEDINDFLYDELSE OG MEDANSVAR   
Kostskolen betragtes som dit hjem, så længe du er her og der lægges derfor 
stor vægt på at inddrage dig og give dig mulighed for reel medindflydelse på din 
hverdag. Samtidig forventes det også, at du som elev er villig til, at yde en indsats 
for at kostskolen er et rart sted at være. Dette kan bl.a. ske gennem deltagelse i 
kostskolens forskellige udvalg.         
 
Hvert år ved skoleårets start vælges (på et beboermøde) elever til kostskolens 
forskellige udvalg. Gennem disse udvalg kan du få indflydelse på din hverdag, og 
det er også her, at personalet kan hente hjælp til store og små spørgsmål om-
kring kostskolelivet.  



MADEN       
Maden er en vigtig del af kostskolelivet. Det er ved måltiderne, at man mødes 
og taler om stort og småt, samtidig med at du får dine energidepoter tanket 
op med god, hjemmelavet og sund mad.  Vi serverer 4 måltider om dagen.
 
Vi bestræber os på, at det er rart og hyggeligt at spise i spisestuen, og at 
maden er indbydende og sund. Medarbejderne i kostskolens køkken sætter 
en ære i, at maden er hjemmelavet og frisk tilberedt. Vi laver en kombinati-
on af god dansk mad og en hel del international mad. Køkkenpersonalet er 
bestemt ikke bange for at prøve nye retter fra fremmede himmelstrøg. 
Planen for menuen på kostskolen planlægges for en måned ad gangen, og du 
kan se menuen på opslagstavlen eller på skolens hjemmeside. 

KOSTMÆSSIGE HENSYN 
Hvis du har behov for en særlig madplan, skal du oplyse det på ansøgnings-
skemaet til kostskolen. Det kan for eksempel være, hvis du er vegetar, lider af 
allergi, eller følger religiøse forhold, som betyder, at der er fødevarer, du ikke 
spiser. Ved indflytning tager vi en samtale med dig om dine særlige kostbehov, 
hvor vi klarlægger hvilken kost du kan spise. 
    



GÆSTER       
Har du gæster på besøg som gerne vil spise med, så er de velkommen. Du 
skal blot købe en spisebillet ved den vagthavende og huske at give køkkenet 
besked. Forældre og søskende kan spise gratis med. 

MØDEPLIGT
Der er mødepligt til aftensmåltidet og du skal møde præcist. Det er her, at 
der bliver givet vigtige beskeder og  bl.a. også her kostskolens personale har 
mulighed for, at se om du trives og har det godt. Har du arbejde eller fritids-
interesser eller andet, som du skal passe, så er det dog i orden, at melde fra 
til aftenspisningen.  




