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Velkommen
Vi er glade for, at du valgte en erhvervsuddannelse
på Rybners Tekniske Skole og Rybners Handelsskole

Som elev hos os skal du vide, at vi vil gøre
vores yderste for at leve op til dine forventninger til din fremtidige uddannelse.
Hver dag vil du tilbringe mange timer her sammen
med mere end 1.800 andre elever. Derfor er det
et mål for os, at Rybners er et godt sted at være
med god plads til udvikling og trivsel for både dig
og vores medarbejdere.

Vi samarbejder med virksomheder
Vi er i løbende dialog med de virksomheder, som
udbyder praktikpladser, og virksomheder fra alle
brancher hjælper med at tilrettelægge undervisningen.
Gennem samarbejdet i det lokale uddannelsesudvalg vejleder virksomhederne også Rybners
- blandt andet ved anskaffelse af værktøj og udstyr.

Vi tilbyder dig
	God undervisning med fagligt relevant indhold
	Fagligt dygtige lærere
	Gode undervisningslokaler
	Værksteder og køkkener der lever op til branchernes krav
	Trådløse netværk og andet IT til rådighed på
skolen
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Dit studiemiljø
Hos os er der plads til alle. Vi er alle forskellige, og et godt studiemiljø kræver, at vi
respekterer hinanden og taler ordentligt til
hinanden – og gerne med plads til humor.
Samlingssteder
I Glassalen på Spangsbjerg Møllevej og i kantinen
kan du møde kammerater på tværs af skolens
uddannelser. Skolen er udstyret med inventar og
faciliteter, som du kan bruge både i undervisningen
og i fritiden.
Elevrådet
Elevrådet arrangerer blandt andet foredrag, fredagscaféer og udflugter til gavn for dit studiemiljø.
Kantinen og elevrådet samarbejder om gode tilbud
i kantinen, så der er et varieret udbud.

Skolehjem
For de elever, som bor langt fra Rybners’
erhvervsuddannelser har vi Hermitage – Skolehjem & Kursuscenter.
Skolehjemmet er et af Danmarks bedste skole
hjem. Alle hundrede værelser har eget bad, toilet, fjernsyn og trådløst netværk. Desuden har
beboerne adgang til mange gode fritidsfaciliteter
såsom motionsr um og billard. Elever under 18 år,
som ikke har en uddannelsesaftale, bor gratis,
mens elever over 18 år skal betale for opholdet,
med mindre de er forsørgere.
Ønsker du optagelse/indkvartering på skolehjem,
skal du skrive det i din ansøgning på optagelse.dk.
Hermitage Skolehjem & Kursuscenters adresse er:
Søvej 2, 6700 Esbjerg, tlf. 75 12 64 64.
Betingelser for at bo på skolehjemmet

Kantinen
Vores kantiner er centralt placeret på Rybners.
Konceptet er som i et supermarked, hvor du går
ind og vælger de ”varer”, du ønsker, og betaler
ved udgangen. De fleste fødevarer afregnes
efter vægt.
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	Du er elev på en af vores erhvervs
uddannelser
	Du har mere end 5 kvarters transporttid
fra din bopæl til den nærmeste skole, som
tilbyder den uddannelse, du har valgt.

Praktiske hjælpemidler
For at du kan få det bedste ud af din uddannelse, er det vigtigt, at du er godt klædt
på til opgaverne. Derfor tilbyder vi nogle
hjælpemidler, du med garanti får brug for.
Print og kopier
Vi benytter sikkerprint på Rybners. På den måde
minimeres risikoen for, at der ligger uafhentede
dokumenter i printeren. Når der printes dokumenter, logger brugeren ind på printeren med nøglebrik
eller kode. Der er ingen egenbetaling for print, men
ved atypisk printforbrug kontaktes brugeren.

du låne en bærbar computer på skolen. Den lånte
computer skal afhentes hver morgen i receptionen
og afleveres igen hver eftermiddag, inden du tager
hjem. Som elev på Rybners får du gratis adgang til
Office-pakken.”
Studiekort
I løbet af de første uger vil du få et studiekort.
Studiekortet er gratis og giver dig mulighed for
at få rabat på forskellige varer. Samtidig er studiekortet din adgangsbillet, når elevrådet holder
fredagscafé.

IT og Moodle
Der er gratis trådløs dækning på hele skolen for alle
elever. Det er vigtigt, at du medbringer din egen
computer og benytter skolens trådløse netværk.
På Rybners anvender vi Moodle som vores primære
undervisningsplatform, det vil sige at stort set alle
undervisningsmaterialer, opgaver, tests med mere
foregår digitalt. Derfor anbefaler vi, at du medbringer din egen computer til undervisningen. Hvis du
ikke selv har en computer, du kan medbringe, kan
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Råd og vejledning

Spørgsmål

For at sikre at du kommer godt igennem
din uddannelse, tilbyder vi dig forskellige
muligheder for at få råd og vejledning
igennem hele forløbet.

Når du starter på uddannelse, vil der sikkert
dukke en del spørgsmål op om forløbet. I
dette afsnit har vi besvaret de vigtigste.
Har du andre, er du altid velkommen til at
kontakte skolen.

Kontaktlærer
Når du starter på skolen, vil du blive tilknyttet en
kontaktlærer, som følger dig under grundforløbet.
Kontaktlæreren vil indkalde dig til samtaler, hvor I
taler om din uddannelse og dit skoleforløb.
Vejleder
Når du starter hos os, får du tilknyttet en vejleder under dit grundforløb og når du afslutter din
uddannelse. Din vejleder eller kontaktlærer kan
hjælpe, hvis der opstår problemer på uddannelsen,
hvis du ønsker ny uddannelse eller bare ikke trives.
Det er også din vejleder, der har mulighed for at
tilbyde ekstra støtte - for eksempel i form af en
mentor.
Specialisterne
Hvis du har problemer med at læse, har du mulighed for at få Special Pædagogisk Støtte (SPS).
Støtten gives i form af ekstra timer og/eller
hjælpemidler såsom bærbar computer med til
hørende software. SPS-støtten kan også gives ved
andre forhold, som kræver støtte - for eksempel til
en mentor. Hvis du ønsker SPS, skal du kontakte
skolen hurtigst muligt.
Praktikcentret
Praktikkonsulenterne kan hjælpe dig i din søgning
efter en elevplads. De kan også svare på spørgsmål
om skoleaftale, voksenlærlingetilskud med mere.
Når du har underskrevet en uddannelsesaftale,
afleveres den i Praktikcentret, som sørger for, at
den registreres. Praktikcentret kan ligeledes være
behjælpelig med tilskud og andre administrative
opgaver tilknyttet din elevplads.
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Har jeg mulighed for at få rabat på min
befordring?
Du kan søge om, at få rabat på den daglige transport til din skole hvis du er elev på en erhvervsuddannelse og ikke har en uddannelsesaftale.
Per 1. august 2013 trådte den nye ordning »Ungdomskort« i kraft. Ungdomskortet er et personligt
periodekort, der giver dig ret til at rejse mellem
skolen og din bopæl. Derudover kan du køre med
offentlig transport i hele dit eget takstområde.
Ungdomskortet giver dig også andre fordele, som
du kan læse mere om på www.ungdomskort.dk.
Bestilling af Ungdomskort sker i to trin på
www.ungdomskort.dk
På trin 1 skal du søge om godkendelse til et ungdomskort. På trin 2 skal du bestille og betale dit
ungdomskort. Vær opmærksom på, at begge trin
kræver, at du logger på med dit NemID.
Du kan tidligst have dit Ungdomskort 14 dage
efter, du har bestilt det hos dit trafikselskab, så
søg i god tid (særligt i forbindelse med ferier og
lignende). Ring eventuelt til os, hvis du er i tvivl
om tidsfristen.
Kilometerpenge
Kører du til og fra dit uddannelsessted i bil, kan
du søge om kilometerpenge, hvis du har særlig
lang transporttid, eller hvis der ikke er offentlig
transport mellem din bopæl og dit uddannelsessted. Se mere på ungdomskort.dk
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Hvordan er mine muligheder for at få SU?
Statens Uddannelsesstøtte er en økonomisk
hjælp, som du kan få, mens du uddanner dig.
Du kan få SU kvartalet efter, at du er fyldt 18 år.

Vi mener ikke, der kan opstilles en procentsats
for fravær. Du skal være her, medmindre der er
en god grund til at være fraværende – f.eks. sygdom. Du kan forvente at blive kontaktet per brev

Du skal dog være opmærksom på, at din SU er
afhængig af dine forældres indkomst, indtil du er
fyldt 20 år.

ved problematisk fravær. Første gang efter ca. en
uges fravær (37 lektioner) og anden gang efter ca.
2 ugers fravær (74 lektioner). Bemærk, at der er
fag, der skal tages om eller suppleres, hvis du har
for meget fravær. Anden gang, du kontaktes, skal
du møde til en samtale med din kontaktlærer og
studievejleder. Hvis du er under 18 år, sendes der
også en kopi til dine forældre i e-boks.

SU’en bliver givet under specielle betingelser, for
eksempel skal der være tale om en SU-berettiget
uddannelse, og du må ikke samtidig modtage
anden offentlig støtte. For at opnå SU, skal du
selv ansøge på www.su.dk. Hvis du ikke passer
din uddannelse, kan SU’en stoppes med kort varsel. Vær opmærksom på, at snyd med SU straffes
med bøde.

Du kan henvende dig til SU-kontoret på
Spangsbjerg Møllevej og Storstrømsvej

Hvordan er reglerne for fravær og sygdom?
Hvis du er syg eller på anden måde forhindret i at
møde, skal du hver dag give skolen besked mellem kl. 07.45-09.00 på tlf. 7913 4511. Hvis du har
en uddannelsesaftale med en virksomhed, skal du
også kontakte virksomheden ved sygdom.
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Vi beskæftiger os med dit fravær, fordi vi vil hjælpe
dig igennem din uddannelse og sikre, at du bliver
færdig med den uddannelse, du er begyndt på.
Forsikring
Skolen er omfattet af Statens Selvforsikring.
Forsikringen dækker udelukkende personskader
opstået i forbindelse med undervisning og praktisk arbejde i et værksted under arbejdspladslignende forhold. Skolens forsikring dækker for
eksempel ikke, hvis du forvolder skade på andre
eller på inventar. Det samme gælder, hvis du får
stjålet personlige ejendele som tøj, cykel, taske,
bærbar computer og så videre. Du kan være dækket af dine forældres ansvars- og familieforsikring,

også selv om du ikke bor hjemme. Vi anbefaler, at
du kontakter dit forsikringsselskab for at afklare
dine forsikringsforhold.

E-boks

Husk at tjekke din e-boks jævnligt. Det er her, du
får de vigtige informationer fra os.

Studie- og ordensregler på
Rybners
Rybners forventer, at du møder engageret op
til undervisningen og udviser almindelig god
opførsel, når du færdes på skolen. Nedenfor er
et udpluk af skolens studie- og ordensregler.
Yderligere information findes på rybners.dk.

Studieregler:
	Mød velforberedt
	O verhold mødetiderne - også efter pauser
	Aflever opgaver til tiden
	Sluk mobilen i undervisningen
	Kom til undervisningen i upåvirket tilstand
(euforiserende stoffer/alkohol/medicin)
	O verhold skolens arbejdsmiljøregler
	Vær en god kammerat

Ordensregler:
Skolen ser med stor alvor på elever med en uacceptabel opførsel over for medstuderende, lærere
samt øvrige ansatte. Følgende punkter kan derfor
medføre midlertidig eller permanent bortvisning
fra skolen:
	Truende og larmende adfærd
	Tyveri
	Hærværk
	Mobning – både på skolen og på sociale medier
	Salg og omgang med euforiserende stoffer
Hvis der er mistanke om, at du møder op påvirket
af euforiserende stoffer, vil der blive gjort brug af
en rusmiddeltest.
For at sikre at du gennemfører din uddannelse, kan
vi have brug for at holde dine forældre orienteret
om, hvordan det går dig. Hvis du er fyldt 18 år, skal
vi dog have et samtykke fra dig, inden vi kontakter
dine forældre.
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Vidste du at Rybners har Facebook
grupper, hvor du kan:

1. Følge med i hvad der sker på din uddannelse
2. Se eller dele opslag om ledige elevpladser
3. Dele informationer, som er relevante for faget

Find os
på facebook

Søg på:

Detail Rybners

Handel Rybners

Kontor Rybners

Teknisk design
Rybners

Frisør Rybners

VVS Rybners

Gastronom, Cater
og Tjener Rybners

Murer Rybners

Tømrer Rybners

Personvognsmekaniker
Rybners

Tandklinikassistent
Rybners

Elektriker
Rybners
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