
 Hvem giver rabat til sygeplejerskestuderende? Hvad kan du få af rabat?  Hvad skal du gøre for at få rabatten? 
 

 

Guldbønnen 
Havnen 7, 3730 Nexø 
http://www.guldbønnen.dk 
 

Guldbønnen tilbyder 15 % på mad og drikke. 
 

Du skal vise personalet dit studiekort 

 

Svaneke Chokolade 
Store Torv 2, 3700 Rønne 
https://svanekechokoladeri.dk/ 
 
 
 

Ved studiestart får du udleveret et 
klippekort til kaffe. Den første kaffe er gratis 
- herefter er det op til dig, om du vil bruge 
resten af klippekortet. 

Husk dit klippekort 

 

Busserne på Bornholm (BAT) 
 
 

Du får rabat på ca. 50 %, hvis du køber 
klippekort frem for enkeltbilletter.  

Du skal vise personalet dit studiekort. 

 

Danish Air transport (DAT). Fly til og fra Bornholm 
https://dat.dk/ 
 
Rabatter til flybilletter 

Tjek DAT’s hjemmeside for studierabatter. Du skal vise personalet dit studiekort. 

 

Kombardo expressen 
https://www.kombardoexpressen.dk/booking#/trip-
details 
 
Bornholmerbussen 
https://www.bornholmerbussen.dk/ 
 
Rabatter til busbilletter inkl. færge 

Tjek deres hjemmesider for studierabatter.  
 

Du skal vise personalet dit studiekort 
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Cykel  
 
 

Du kan låne en cykel af Bornholms 
Sundheds- og sygeplejerske skole (helt 
gratis). 

 

 

Uniform 
 
 

Som noget helt særligt får du udleveret en 
gratis uniform af Bornholms Sundheds- og 
Sygeplejerskeskole. 

 

 

Bolig  
 
 

Der findes flere studieboliger og 
ungdomsboliger på Bornholm. 
 
Kig f.eks. på følgende sider: 
Bo42: www.bo42.dk 
Totalbyg: www.totalbyg.dk 
Bornholms Boligselskab: 
www.bornholmsboligselskab.dk 
 

Hvis det kniber med at få tag over 
hovedet i de første dage/uger/mdr. på 
studiet, kan Bornholms Sundheds- og 
Sygeplejerskeskole være behjælpelig 
med at finde noget midlertidig at bo i.  

 

Motion og træning 
 
 

Vi arbejder på at finde gratis 
træningsmuligheder til dig og dine 
medstuderende. 
 
Skolen deltager med jævne mellemrum i 
diverse løb på øen og betaler typisk for 
deltagergebyr til disse løb.  

 

 

Studiejob 
 
 
 

Skolen får mange henvendelser fra 
studierelevante steder, hvor du kan arbejde 
uden for studietid. Så det er ikke svært at 
finde studiejob på øen. 
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Arrangementer  
 
 

Der vil løbende være forskellige sociale og 
faglige arrangementer på skolen. 
Undervisere sørger for at give studerende 
besked. 
 
Musikhuzet har en klub med koncerter med 
musik cirka hver anden uge, hvor du kan 
komme ind og høre nye navne for bare 30 
kr: https://musikhuzet.dk/?Id=169  
 Til enkelte koncerter er der rabat til unge 
under 26 år. 
  

 

 

De studerendes landssammenslutning (SLS) og 
Dansk Sygeplejerskeråd (DSR) 
 
 
 

Donerer goodiebag med fagligt indhold som 
udleveres ved studiestart. 

 

 

Hjælp til flytning eller praktisk rådgivning? 
 

Du kan kvit og frit få råd og vejledning om 
flytning til Bornholm hos øens 
tilflytterguide, Rune Holm.  
Kontakt: tilflytter@bornholm.biz eller 
rh@bornholm.biz 
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