
Uddan dig og bo i naturskønne  
omgivelser

GRATIS*√



Uddannelse
På CELF har du mulighed for at uddanne dig som fx tømrer, 
VVS-energispecialist, personvognsmekaniker, elektriker eller 
kok. For os er det yderst vigtigt at klæde dig på til at mestre lige 
præcis det fag, du uddanner dig til. 

Ud over det faglige er vi meget interesseret i at give dig en masse 
personlige kompetencer, så du står stærkest muligt, når du er 
færdig med din uddannelse. For én ting er det rent faglige, en 
anden er din personlighed.

Se CELF’s uddannelser her www.celf.dk  

TeamDanmark og elitesport

Elitesport
Celf samarbejder med en bred vifte af eliteklubber inden for for-
skellige idrætsgrene.

Så dyrker du sport på eliteplan, har du nu mulighed for at kom-
binere og videreudvikle din sport samtidig med et uddannelses-
forløb. 

Team Danmark
CELF er TeamDanmark-skole. Ordningen gælder inden
for alle de erhvervsuddannelser, der udbydes på CELF 

Inden for kajakroning, cykling og brydning kan vi i samarbejde 
med eliteklubber tilbyde træning og
faciliteter blandt landets bedste, hvor blandt andet René Holten, 
Mark O. Madsen og Magnus Cort Nielsen har udviklet deres ta-
lenter.

Læs om Team Danmark og uddannelse: https://teamdanmark.
dk/uddannelse/

Bo på skolehjem og nyd fritiden
Du har mulighed for at bo lige ved siden af skolen i naturskønne omgivelser. 

At bo på skolehjem er meget mere end blot et sted at sove. Her møder du en 
masse nye mennesker, som alle er i gang med en uddannelse. Skolehjems-
assistenterne sørger for, at du bliver rystet godt sammen med de andre unge. 

Når du bor på skolehjem, har du altid mulighed for at få hjælp til opgaver, en-
ten af en skolehjemsassistent eller af andre elever. Du får både et stort socialt 
og fagligt netværk på skolehjemmet. 

Om aftenen er der forskellige åbne værksteder på skolen, så du kan gå i et 
værksted og arbejde efter skoletid. Det er på tværs af alle afdelinger, så har du 
som fx murer lyst til at kaste dig ud i bagernes discipliner, ja så er muligheden 
her. Eller har du lyst til at arbejde videre inden for dit eget fag, er lige netop dit 
værksted åbent en aften hver uge.



Bolig
Vi har 166 rummelige værelser på skolehjemmet, 
nogle i stueplan og andre på 1. sal. Her deler du væ-
relse med en anden elev.  

Du kan frit medbringe dine personlige ejendele, så 
du indretter dig hjemligt efter dine ønsker. Du har 
dit eget badeværelse, som du deler med din sambo. 

I fællesarealerne er der køkken, hvor du har mulig-
hed for at lave din egen mad eller lave mad sammen 
med de øvrige elever. Der er vaskerum og sofaområ-
de, hvor du kan hænge ud med kammeraterne. 

Måltider
Du får tilbudt 3 måltider hver dag. Maden spiser vi 
gerne sammen, for dem der har lyst til det. Det ska-
ber en dejlig stemning og sammenhold på tværs af 
uddannelserne.

Sociale arrangementer:
■ Fællesgrill
■ Spilleaftner
■ Impulsive sammenkomster fx VM i foldbold
■ Biografture
■ Paintball
■ Julebanko
■ Gokarttur til Marielyst

■ Boldbaner
■ Boldbur
■ Mountainbike
■ Svømning
■ Golf
■ Badminton og squash (vinterhalvår)

Aktiviteter:
■ Fitnessrum
■ Boksepuder
■ Spinningrum
■ Bordtennis
■ Billard
■ Dart
■ Air hockey
■ Brætspil

Vi kan godt lide at være sammen og for dem, 
der er med på det, er der sociale arrangementer 
om aftenen. 

Aktiviteter

Se filmen om 
skolehjemmet



Det siger eleverne:

”Det er fedt, at man får et indtryk af, hvordan det er at flytte hjemmefra. 
Man skal på en måde leve på egen hånd, men så alligevel ikke – ek-
sempelvis bliver der jo lavet mad til en. Men man bestemmer mere selv 
i forhold til derhjemme, og det er rigtig rart,” siger Niels og tilføjer:

”Det er befriende at komme væk hjemmefra. Så er det ikke længere 
ens forældre, der bestemmer det hele. Du bor sammen med en masse 
andre unge og kan næsten gøre, hvad du vil.”

"Men også kun næsten. For der er visse regler på skolehjemmet. Ek-
sempelvis skal der være ro på et bestemt tidspunkt, man skal holde 
det nogenlunde ryddeligt på sit værelse, mens der er forbud mod både 
alkohol og stoffer. På den måde er der frihed under ansvar og det er 
overhovedet ikke noget problem. Der er nødt til at være nogle regler, 
fastslår han.”

Motorcykelmekaniker 
Niels Clausen fra Holbæk

”Der er et virkelig godt kammeratskab. Man læ-
rer mange at kende. Der er hele tiden noget at 
lave, og man kan altid finde nogen at hænge ud 
med,” siger Jesper Jørgensen, der også kommer 
godt ud af det med personalet:

”Jeg har et utroligt godt forhold til de ansatte og 
snakker faktisk godt med dem alle sammen. De 
er meget på vores niveau, føler jeg,” siger han.

Ved siden af uddannelsen bruger Jesper en hel 
del tid på at cykle, og han har gode muligheder 
for at holde formen ved lige, mens han går på 
CELF, der er Team Danmark-partner.

”Jeg har træner på, mens jeg går hernede. Når 
jeg får fri, kører jeg som regel to-tre timer,” siger 
Jesper Jørgensen, der drømmer om at blive pro-
fessionel cykelrytter.

Cykelmekaniker 
Jesper Jørgensen fra Kalundborg

* Hvad betyder gratis?
 
CELF’s skolehjem er med i et særligt forsøg søsat af Undervisningsministeriet.  
 
Det betyder, at EUD-elever, som vil have en uddannelse på CELF, kan bo gratis på skolehjem, såfremt de har mere end 
5 kvarters transporttid fra deres hjem til CELF med offentlige transportmidler:

■ Elever under 18 år skal hverken betale for kost eller logi
■ Elever på 18 år og derover har gratis ophold men skal betale 523 kr. om ugen for mad mandag til fredag
■ Alle elever kan få dækket transportudgifterne frem og tilbage til hjemadressen hver weekend



Kringelborg Allé 7 ● 4800 Nykøbing F. ● 54 888 888 ● www.celf.dk

Hvis du ønsker yderligere information omkring skolehjemmet er der 
altid åbent for et besøg. 

Har du spørgsmål til en uddannelse, kan du kontakte vores vejle-
dere på 54 888 999. 

 
Skolehjemsleder
Jeanette Frederiksen
jefr@celf.dk
61 632 818

Administrativ medarbejder
Gitte Jensen
gije@celf.dk
54 888 827

Kontakt:

”Jeg opfordrer eleverne til at kontakte mig eller en af 
de andre ansatte, hvis de har noget på hjerte, uanset 
hvad det er. Vi anerkender og lytter til det, de siger, 
og det tror jeg er noget, de sætter pris på, når de er 
hos os.

For mig er relationen alfa omega, ikke når bare det 
kommer til at drive et skolehjem, men i det hele 
taget. Det er vigtigt med en base, hvor du føler dig 
tryg.” 

Jeanette Frederiksen 
Skolehjemsleder

Vil du høre mere om Skolehjemmet?


