
Astronom Hansensgade 9 
6270 Tønder 

 
tlf. 74 72 10 28 

 
tghf@toender-gym.dk 
www.toender-gym.dk 

 
 
 
 

Bo- og kollegiemuligheder i Tønder 
Hvis du flytter på kollegie, får du tilbud om at få tilknyttet en kontaktperson fra Tønder Gymnasium.  
 
4. Maj Kollegiet 
Tønder Gymnasium er repræsenteret i kollegiets bestyrelse og tæt knyttet til den daglige drift. 
Kollegiet ligger tæt på både bymidte og Tønder Gymnasium. Primært enkeltværelser med bad og toilet. 
Prisniveau ca. kr. 2000-3000 pr. måned afhængig af værelsestype. 
 
Der er fælles udendørs faciliteter, og i kollegiets fællesstue er der poolbord/bordtennis, fodboldbord og 
kabel-TV samt bluetooth-anlæg. I kælderen er der indrettet et fitnessrum. Internet overalt. Desuden er 
der i fælleshuset et fælles køkken til fri afbenyttelse og vaskeri med betaling via app. 
 
Mere information: 
https://4majkollegiumtonder.dk/ 
Ove Fonnesbæk, Ribelandevej 26, 6270 Tønder, tlf.: 61385819 
Det er en god i de at være i god tid. 
 
Skolehjemmet 
Skolehjemmet er inkl. fuld forplejning og koster ca. kr. 4500 pr. måned. Skolehjemmet har mange 
kortidsbeboere ifm. uddannelse på EUC Syd, men kan også bruges af elever ved Tønder Gymnasium. 
 
Mere information: 
https://www.eucsyd.dk/media/39977/202205_flyer_elev_skolehjem_toender.pdf 
EUC Syd, Skolehjem, Bargumsvej 19-21 6270 Tønder, tlf. administration: 7412 4441 / 5131 4799 
 
Private udbydere af lejligheder og værelser 
Der findes forskellige udbydere. Mange af dem annoncerer på 
https://www.boligportal.dk/lejeboliger/tønder/ eller www.lejebolig.dk/lejebolig/soenderjylland/6270-
toender 
 
Nogle af Tønder Gymnasiums elever bor på det tidligere Filsø Hotel, som i dag udlejer værelser.  
Mere information: 
https://www.filsohotel.dk/ 
Filsø Hotel ApS, Ribe Landevej 56, 6270 Tønder, Phone: +45 47 47 47 71 
 
Indkvartering i private hjem 
Nogle elever finder familier, der gerne vil have en ung boende. Det kan være for fx at få lidt liv i huset, for 
at få et internationalt miljø eller fordi de tilbyder en kombination med fx au pair eller andet arbejde i eller 
omkring hjemmet.  
Skolen kan være behjælpelig med annoncering på fx skolens Facebookside eller tilsvarende.  
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