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DR. MARGRETHE KOLLEGIETS ABC
I det følgende gives en række informationer om praktiske forhold på Dr. Margrethe
Kollegiet og om de regler, som eleverne skal efterleve, når de bor der. Grundlæggende er det i Kollegiets ånd, at eleverne gives frihed under ansvar i det omfang det
er muligt, og at både voksne og elever udviser respekt overfor og tager hensyn til
hinanden.
ABC’en er god at kende, når man flytter ind på Kollegiet, ligesom det kan være rart
at slå op i den, når man er i tvivl om en regel.

***
Alkohol
Nedenstående regler er gældende i perioden mellem hjemrejseweekender og under
rejse til og fra Kollegiet.
Elever fra 7. – 9. klasse
Det er ikke tilladt at købe, opbevare eller indtage alkohol hverken på eller udenfor
Kollegiet.
Aspiranter
Det er ikke tilladt at købe, opbevare eller indtage alkohol hverken på eller uden for
Kollegiet. Dog kan der dispenseres fra denne regel ved fester og arrangementer, i
samarbejde med Kollegiets personale. Kun alkohol godkendt af Kollegiets personale må nydes.
Besøg på diskoteker og værtshuse er ikke tilladt, men eforparret kan give tilladelse
til, at aspiranter indtager en øl eller et glas vin i forbindelse med besøg på restaurant eller café. Uden forudgående tilladelse fra eforparret, må alkohol ikke indtages.
Når der gives tilladelse til at indtage øl eller vin, sker det i forventning om en rimelig og naturlig omgang med alkohol, og man må ikke være synligt påvirket af alkohol.
Aviser/blade
Diverse blade må eleverne selv anskaffe. Kollegiet kan holde en avis.
Besøg
Eleverne må kun overnatte uden for Kollegiet efter aftale med Kollegiets personale.
Hvis en elev fra grundskolen overnatter hos en kammerat udenfor Kollegiet, skal
personalet kontaktes af kammeratens forældre. Hvis en elev ønsker at have en
kammerat på besøg, aftales det med Kollegiets personale.
Brugerbetaling
For beboere tilknyttet Balletskolen og aspiranter koster det 2.050 kr. pr. måned i
11 måneder, at bo på Kollegiet. Man betaler for kost, også i eventuelle fraværsperio-
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der. Brugerbetaling for at gå i grundskolen, koster 1870 kr. pr. elev om måneden, i
12 måneder. For beboere tilknyttet grundskolen, er der mulighed for at søge
hel/delvis friplads efter gældende regler om indkomst. Kontakt administration.
Aspiranter får et månedligt beløb på 2.500 kr. så længe de er under uddannelse.
For udvekslingsstuderende gælder følgende: Opholdet koster 400 USD/2.700
DKK om ugen. Dette beløbet er inklusiv morgenmad og aftensmad. Frokost skal de
selv betale.
Brandalarm
Lyder brandalarmen skal alle forlade deres værelser; gå mod udgange og samles ved
vognporten. (brandinstruks følger).
Cykler
Det er muligt at medbringe en cykel. Der er tæt trafik i København, og cykling er på
eget og forældrenes ansvar. Cykelhjelm er påkrævet.
Dyr
Det er ikke tilladt eleverne at holde husdyr på Kollegiet.
Elevforpligtelser
Den enkelte elev er forpligtet til at yde sit bedste og til at være en god kammerat,
der bidrager positivt til fællesskabet. Hver elev har ansvar for at tale ordentligt til
andre og at vise respekt for andres forskelligheder. Desuden må man som elev være
i stand til at inddrage kammerater eller personale for at løse et opstået problem.
I forbindelse med aftensmaden skiftes eleverne til at dække og rydde af bordet.
På fredage og i weekenden, samarbejder elever og personale om indkøb og madlavning.
Kollegiets personale forventer, at eleverne hjælper hinanden med lektier og andre
praktiske opgaver.
Kollegiets personale forventer, at eleverne deltager i Kollegiets elevmøder. Eleven
skal sørge for at rydde op efter sig selv. Det gælder på alle fællesarealer.
El-artikler
Det er af sikkerhedsmæssige årsager (brandfare!) ikke tilladt at have kaffemaskine,
toaster, dypkoger eller anden vandkoger på værelset.
Erstatning
Hvis en elev forsætligt eller ved grov uagtsomhed ødelægger Kollegiets eller kammeraters ting, vil der blive krævet erstatning.
Ferier/fridage
Ferie- fridagsliste med oversigt over hjemrejse-weekender kan ses på Balletskolens
kalender, hvert år inden sæsonstart. På hjemrejse-weekender er Kollegiet lukket for
grundskoleelever, men ikke for aspiranter.
Fester
På Kollegiet starter vi sæsonen med et rystesammenparty for Kompagni B elever.
Det er forældreforeningen der arrangere festen. I januar måned arrangere vi en
julemiddag hvor teaterchefen er inviteret, og har en gave med til eleverne.
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Folkeregister
Eleverne tilmeldes almindeligvis ikke folkeregisteret i Københavns Kommune,
blandt andet af hensyn til læge og skoletandlæge. Aspiranter er berettiget til SU
som udeboende – selv om de ikke har folkeregister adresse på Kollegiet. Kontakt
efor på Kollegiet, for at få dokumentation vedrørende SU.
Forsikring
Det påhviler eleven og forældrene at sørge for, at eleven har en forsvarlig forsikringsmæssig dækning – specielt vedrørende ansvar, ulykke og indbo.
Eleven/forældrene bærer selv ansvar for personlige ejendele, herunder værdigenstande og elektronisk udstyr. Når børn og unge flytter hjemmefra, kan man ikke
uden videre regne med, at familiens almindelige forsikring dækker. Derfor bør man
undersøge den forsikringsmæssige dækning og sikre sig, at barnet er omfattet af en
heltidsulykkesforsikring.
Forældre
Der afholdes forældresamtaler efter behov. Forældrene er altid velkomne til at kontakte Kollegiets personale i løbet af sæsonen, ligesom personalet vil kontakte forældrene, når det er aktuelt.
I forbindelse med Balletskolens ”Se på dage” først på sæsonen, afholdes der forældremøde for forældre til elever på Kollegiet.
En af forudsætningerne for et godt kollegieliv er, at forældrene har tillid til det pædagogiske arbejde vi laver for/med de elever der bor her. Vi forventer, at forældrene
bakker op om det ansvar vi har, og de beslutninger vi tager.
Fotografering
Det bør være helt naturligt, at man respekterer sine kammerater og andre og aldrig
tager billeder uden at spørge først. Det er ikke tilladt at fotografere andre uden
deres tilladelse, hverken med digitalkamera, mobiltelefoner eller videokamera.
Færden uden for Kollegiet
Det forudsættes, at eleverne er selvhjulpne, når de færdes uden for Kollegiet og i
trafikken. Alle elever har som udgangspunkt lov til at færdes i København på egen
hånd. Der er en tavle ved elevindgangen hvor eleven skal markere om han/hun er
inde eller ude. Der er forskellige komhjemtider i forhold til elevens alder, og til
årstiderne.
Fødselsdag
Når en elev har fødselsdag, samles vi i spisesalen, hvor vi flager, og spiser croissanter ved morgenbordet. Eleven har mulighed for at få serveret sin livret.
Forældre er velkomne til at komme og lave aftensmad til alle, eller efter aftale med
personalet arrangere noget særligt på Kollegiet den dag.
Gæster
Forældre/voksen besøg
Af hensyn til elevernes privatliv, er der ikke adgang på 1.sal for forældre og andre
voksne før morgentræning, og efter kl. 20:00. Har I en aftale med jeres barn, er I
velkommen til at vente i spisesalen i stueetagen.
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Kammeratbesøg
Gæster er velkomne på Kollegiet efter aftale med personalet. Når eleven har en
kammerat på besøg, skal vedkommende forlade Kollegiet senest kl. 21:30 for 7.
klasses vedkommende, og for de andres vedkommende kl. 22:00, med mindre andet
er aftalt. Gæster er omfattet af de samme regler som eleverne, når de er på besøg på
Kollegiet. Det er værtens ansvar at sikre sig, at gæster følger Kollegiets normer.
Hjemrejse
Ved hjemrejse sørger forældre og elever for billetbestilling. Kollegiets personale
anbefaler, at eleven køber et 10-turs-kort/rejsekort. Opstår der problemer, hjælper
personalet.
It–brug samt etiske regler herfor
Der er etableret trådløst netværk på hele Kollegiet, og eleven er velkommen til at
medbringe stationær eller bærbar computer. Husk usb-stik, når der skal printes,
eller når Kollegiets computer benyttes.
Kollegiet har en stationær computer i opholdstuen, som kan benyttes til skolearbejde og lektierelateret internetsøgning.
Netværket tilhører Det Kongelige Teater og må derfor ikke bruges til at downloade
programmer og filer eller til at videresende disse, hvis det er i strid med reglerne
om ophavsret. Ligeledes er det ikke tilladt at bruge fildelingsprogrammer på computeren. Når en elev bruger Internettet, repræsenterer vedkommende Det Kongelige Teater og må derfor ikke downloade, producere eller distribuere materiale, der
strider mod teatrets ånd. Det gælder f.eks. materiale, der er racistisk, sexistisk,
pornografisk eller ærekrænkende. Husk man er ikke anonym, når man færdes på
nettet. Trafikken kan følges og spores. Overtrædelse af de etiske regler for brug af
netværket vil kunne medføre frakobling fra netværket.
Der er i elevernes opholdsrum ophængt råd om sikker chat.
Kemikalier
Det er forbudt at have kemikalier, giftstoffer og brandfarlige væsker på værelserne.
Konfirmation
Det er muligt at følge konfirmationsforberedelsen i København og blive konfirmeret
hjemme, hvis dette ønskes. Alt vedrørende konfirmation aftales med Læseskolen.
Køkken/tekøkken
Det er muligt for eleverne at lave kaffe, te samt lettere supplerende måltider i køkkenet. Det forudsættes dog, at der ryddes op efter brug, da køkkenet bruges til den
daglige madlavning på Kollegiet. Husk at vaske hænderne grundigt hver gang du går
i køkkenet/køleskabet. Eleverne har deres eget tekøkken/køleskab i opholdsstuen,
hvor de kan have deres private ting stående. Eleverne er ansvarlige for at holde rent
i tekøkken/køleskab på 1. sal.
Lektier
Stilletimen er dagligt fra kl. 19:00 til kl. 20:00. I dette tidsrum skal der være ro på
gange og i opholdstuen. Er der brug for det har 7. klasse fælles lektielæsning i spisesalen i samme tidsrum. Hvis behovet ikke er til stede, kan de som 8. og 9. klasser,
opholde sig på værelserne og i opholdsstuen, sammen eller alene. Den enkelte elev
har ansvar for at få lavet sine lektier. Vi forventer at eleverne hjælper hinanden.
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Eleverne har ansvar for at kontakte de voksne når de har brug for lektiehjælp. Hvis
elever ikke har lektier for, eller har brug for at gå en tur inden de går i gang med
lektier, kan de selv administrere dette.
Kollegiet samarbejder med Læseskolen, når det drejer sig om skolearbejde.
Lommepenge
Kollegiets personale anbefaler, at forældrene opretter en konto i et lokalt pengeinstitut, evt. med hævekort.
Læge
Da eleverne som hovedregel beholder deres folkeregisteradresse, er det fortsat elevens egen læge, der følger eleven. Ved akut opstået sygdom bruger Kollegiet en lokal
læge, eller Københavns skolesundhedstjeneste.
Madlavning
På hverdage sørger Kollegiets køkkenpersonale for sund og varieret mad til eleverne. På fredage og i weekender skiftes eleverne til, i samarbejde med Kollegiets personale, at lave maden. Frokosten får grundskoleeleverne i kantinen, og der kan
laves en ekstra madpakke eller tages frugt med fra morgenbordet. Se i øvrigt Kollegiets kostpolitik.
Aspiranterne smøre deres madpakker på Kollegiet inden de tager på Gymnasium.
Medicin
Kollegiets personale skal informeres om elevens eventuelle medicinforbrug.
Mobiltelefon
Brug af mobiltelefon er tilladt. Dog ikke ved fællesmåltider. Mobiltelefonens kamera, video-og lydoptager funktion er kun tilladt at benytte, når alle involverede er
indforstået hermed og må aldrig bruges krænkende.
Kollegiets personale appellerer til forældrene om ikke at ringer til deres børn i stilletimen, og efter sengetid.
Mobning
Ingen elev kan tildeles myndighed over andre elever. Kollegiet vil således ikke tolerere mobning, psykisk eller fysisk chikane, racistisk og nedladende sprogbrug eller
anden form for uacceptabel adfærd. Ligeledes tolereres brug af øgenavne ikke.
Se i øvrigt særskilt antimobbepolitik.
Musik
Eleverne må gerne på eget ansvar have radio og musikanlæg på værelserne.
Der skal tages hensyn til de andre elever, når der spilles musik på værelserne.
Der må ikke spilles musik på værelserne efter sengetid.
Husk, at der skal betales licens efter gældende regler.
Eleven er velkommen til at medbringe musikinstrumenter på Kollegiet.
Møder
Der afholdes fællesmøde ca. hver anden måned og efter behov.
Alle kan sætte emner på dagsordenen, og der er mødepligt.
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Narkotika
Det er under enhver form forbudt at være i besiddelse af narkotika samt at indtage
eller være påvirket af narkotika, mens man er elev på Kollegiet.
Nøgler
Eleven får ved indflytning udleveret et elektronisk adgangskort, der fungerer som
nøgle til Kollegiet og teatret. Adgangskortet er personligt, og det er forbudt at udlåne kort til andre. Eleverne skal huske at have kortet på sig, når de forlader Kollegiet. Det gælder også, når de går i skolen.
Opslags-og infotavler
Ved elevindgangen er en opslagstavle til vigtige informationer og nyttige oplysninger. Eleverne har pligt til dagligt at holde sig orienteret.
Penge/spil
Enhver form for spil om penge er forbudt. Dette gælder også leg, der indebærer køb,
salg og indirekte pengeombytning.
Personale
Der er ansat et eforpar, der bor på Kollegiet, og som har det daglige ansvar for eleverne. Når eforparret har fri, er der en assistent, der har vagten på Kollegiet.
Når dit barn bor på Kollegiet, er planlægning og organisering af elevaktiviteter i
forbindelse med ture og arrangementer i og ud af huset eforparrets ansvar, i samarbejde med det øvrige pædagogiske personale.
Post
Posten bliver uddelt hver dag, når eleverne kommer fra skole.
Postadresse
Når eleven modtager breve, sendes de til:
Elevens navn
Dronning Margrethe kollegiet
Postboks 2185
1017 København K
Når eleven modtager pakker, sendes de til:
Elevens navn
Dronning Margrethe Kollegiet
August Bournonvilles passage nr. 8
1055 København K
Rengøring
Rengøringspersonalet passer dagligt fællesarealerne samt toiletter og baderum.
Alle har pligt til at holde orden og rydde op efter sig på fællesarealerne. Eleverne
skal selv holde deres værelser. Rengøringspersonalet vasker gulv på elevernes værelser en gang om ugen, og i den forbindelse skal værelserne være ryddet op.
Rygning
Kollegiet og Kollegiets gård er røgfrit område. Uden for Kollegiets område må eleverne kun ryge, hvis forældrene har givet tilladelse hertil.
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Sengetider/regler
Følgende angiver det tidspunkt, hvor eleverne omklædte, skal være i deres senge.
Eleverne skal sove i egne senge.
Hverdage og søndage
21:30

Elever i 7. klasse

22:00

Elever i 8. klasse.

22:30

Elever i 9. klasse

23:00

Aspiranter.

Lørdag
24:00

Elever fra 7.- 9. klasse

02:00

Aspiranter.

Kollegiets personale kan lave aftaler om udsættelse af sengetiden.
Det er ikke tilladt for elever af modsat køn at opholde sig på henholdsvis drenge- og
pigeværelser efter klokken 21:30 for 7. klasse, og kl. 22:00 for de andre elever, på
hverdage og søndage, samt kl. 23:00 på lørdage. Den elev, der har lukket en elev af
modsat køn ind på sit værelse, er lige så ansvarlig som den elev, der er på besøg.
Det er først tilladt at gæste hinanden efter morgenmaden.
Bemærk i denne sammenhæng, at Kollegiet anser det for et særdeles alvorligt aftalebrud, hvis en elev overtræder disse regler. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning fra Kollegiet.
Seksuel adfærd
Det er i orden at have en kæreste, men det er ikke tilladt at have seksuelt samkvem
på Kollegiet. Overtrædelse af dette kan medføre bortvisning.
Stearinlys og anden åben ild
På grund af brandfare er det ikke tilladt at have levende lys eller anden åben ild på
værelserne.
Tandlæge
Det er muligt at følge tandlægeordningen i hjemkommunen. Der gives fri efter aftale med Balletskolen. Vi foreslår at I planlægger læge/tandlæge besøg i forbindelse
med fredage/mandage på hjemrejse weekender.
Tv/dvd
Det er muligt at se tv og film i det fælles opholdsrum. Der er også et fjernsyn i spisesalen hvor elever kan se direkte udsendelser. Det er ikke tilladt at have fjernsyn
på værelserne.
Vask
Der er vaskemaskine og tørretumbler på Kollegiet, som eleverne frit kan benytte på
eget ansvar.
Vegetar
Hvis eleven er vegetar, tages der hensyn til det.
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Værdigenstande
Hvis eleverne har kontanter eller ting af større værdi på Kollegiet, er der mulighed
for at få det opbevaret i et pengeskab hos personalet.
Værelser
7. klasser bor to og to sammen på værelser. Det er vores erfaring, at især førsteårselever har brug for hinandens støtte og samvær. I særlige tilfælde kan det ske at 8.
klasseelever deler værelser. Der er et køjesengsværelse med plads til max 6 elever.
Man må ikke gå ind på hinandens værelser uden at have fået lov af værelsets beboere. Værelserne fordeles af Kollegiets personale. Eleverne kan kun efter aftale med
Kollegiets personale bytte værelser.
Kollegiet forventer, at eleverne holder orden på deres egne værelser. På hjemrejseweekender skal eleven tømme sin papirkurv, lukke vinduer og skrue ned for varmen.
Af hensyn til forbrug af energi skal eleven huske at slukke lys, musikanlæg og computer, når værelset forlades.
Weekender
De weekender, hvor eleverne er på Kollegiet og ikke er optaget af morgentræning,
prøver og forestillinger, kan vi lave forskellige aktiviteter; tager på tur, i biograf, på
museum, ud på naturoplevelser og meget andet. I weekenderne laver eleverne mad
sammen med Kollegiets personale. Søndag soves der længe. Er der et særligt arrangement, eller har vi lyst, laver vi brunch sammen.

Konsekvenser ved overtrædelse af Dr. Margrethe Kollegiets ABC
Hvis Kollegiets regler, herunder Kollegiets ABC overtrædes, kan eforparret vælge at
tage en af følgende sanktioner i brug afhængig af overtrædelsens karakter:
1.

Mundtlig advarsel. Eforparret indkalder den pågældende elev til en samtale.
Hvis det er muligt, indkaldes tillige elevens forældre. Såfremt forældrene ikke
har mulighed for at deltage, orienteres forældrene telefonisk om advarslens
indhold. Eforparret udarbejder et referat af den mundtlige advarsel, som gives
til eleven og sendes til elevens forældre.

2.

Skriftlig advarsel. Eforparret indkalder den pågældende elev til et møde og
orienterer om, at eleven vil modtage en skriftlig advarsel. Hvis muligt indkaldes
tillige elevens forældre. Såfremt forældrene ikke har mulighed for at deltage,
orienteres forældrene telefonisk om den skriftlige advarsels indhold, og en kopi
af advarslen gives til eleven og fremsendes til elevens forældre.

3.
Såfremt eforparret skønner, at der er sket en særlig grov eller væsentlig overtrædelse af Kollegiets regler, herunder ABC, vil de informere teaterchefen, der
herefter kan vælge at bortvise eleven fra Kollegiet. En bortvisning har som konsekvens, at eleven ikke længere kan bo på Kollegiet. Ligeledes vil Balletskolen
herefter tage stilling til, om eleven kan følge undervisningen på Balletskolen på
Kgs. Nytorv.

