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Vedr. forholdsordre for Øresundskollegiet 

Forholdsordren er personalets instruks til hvad de skal gøre på en arbejdsplads og hvordan de skal forholde 
sig til specielle situationer. 

Forholdsordre Øresundskollegiet      
        
Generelt:        
Vagtens primære opgave er at virke præventiv overfor uvedkommende på kollegiet, sikre 
mod hærværk og tyverier.  
Vagten skal sikre ro og orden på Øresundskollegiets område, samt tilsikre at det kun er   
beboere samt disses gæster der opholder sig på området. Kontrol af studiekort   
eller sygesikringskort skal fremvises på forlangende.      
Servicere beboerne ved problemer/videreformidle til Administrationen eller SSG  
        
Vagttelefon:        
Nr 31 19 18 24. Denne skal være tændt i hele vagtperioden    
        
Brand:        
Alarmering/modtage brandvæsenet      
Tilse at evakuering foregår i god ro og orden     
Skadebegrænsning       
        
Rundering:        
Efter behov, dog min 1 gang i timen enten ude eller inde.   
       
        
Indvendig rundering:       
Fokus områder: hvis der har været nogle områder der er nævnt i vagtrapporter/på opfordring  
Inspektør Kontor - gang A       
Trappeopgang A       
Beboerrådskontor - gang C      
Trappeopgang C       
Toilet E - kontrollér lys er slukket       
Sumpen / Down Wonder       
Toilet C - kontrollér lys er slukket      
Gymnastiksal - kontrollér lys + vinduer      



Indgang Dalslandsgade       
Terrasse A        
Gitterlåge        
Terrasse H        
Træningslokale nøddør       
        
Alle skader, hærværk, uvedkommende personer noteres i vagtrapport   
        
Udvendig rundering:       
Kontor        
Legeplads        
Baggård/skraldeplads       
Vaskeri        
Indgang M        
Grill område       
        
Alle skader, hærværk, åben vinduer i fællesområder noteres i vagtrapport   
        
Caféen / Baren       
Baren har udleveret en radio til direkte kommunikation med os. Ved vagtstart går man ned  
i baren og præsenterer sig og kontrollerer de har tændt radioen.    
        

Vagterne skal ikke opholde sig i baren, kun føre tilsyn. 
 
Opdateret opgaver: 
Kontrollere alle gange i blokkene for uhensigtsmæssige genstand og påsæt klistermærker omkring 
fjernelse 
Føre tilsyn for tyveri i vaskeriet 
Føre ekstra tilsyn med lejemål efter henvendelse omkring utryghed 
Føre ekstra tilsyn på terrassen pga. hash rygning 
Lukning af café  
Fra nedlæggelse af servicevagten: 
Modtage udlejningsudstyr 
Afhjælpe problemer ved værelsesudlejning, chip ikke funktionsduelig 
Afhjælpe problemer for beboere ved bortkomst af nøgler 
Afhjælpe problemer og tilkalde SSG 
 
Covid-19: 
Føre tilsyn med at maskepåbud overholdes i vaskeri og i caféen 
Føre tilsyn med antal forsamlede på grønt område, terrassen, caféen, Sumpen 
Lukning af café kl. 00 (pga. Covid-19) 
 


