
 
 
 
 

Det skal du vide om GROWs kontorfællesskab (REGELSÆT)  

 
Som medlem af GROWs kontorfællesskab, har du adgang til en række 
forskellige faciliteter: 

• Gratis kontorplads og adresse 

• Adgang til GROW 24 timer i døgnet. Hvis du får behov for adgang uden for akademiets åb- 
ningstider, fungerer dit studiekort som adgangskort 

• Køleskabe til din madpakke (medlemmer er selv ansvarlig for rengøring) 

• Mulighed for opbevaring af dokumenter, bøger og lignende i egen aflåst rulleskuffe 

• Adgang til printer på gangen ude foran kontoret. (via studiekort) 

• Gratis adgang til internet 

• Adgang til mødelokalet C1.03. Booking af lokalet kan foretages gennem receptionen ved 
hovedindgangen eller via GROW koordinator(er). 

 

GROWs kontorfælleskab er åbent for alle, der ønsker at have en kontorplads i 
studentervæksthuset. Vi har derfor et sæt regler, som vi vil bede dig 
overholde, for at vi kan bibeholde et udviklende og kreativt arbejdsmiljø. 

• Som medlem af GROWs kontorfælleskab forpligter du dig til at opretholde fuld diskretion om 
alle forretningsmæssige forhold omkring de øvrige GROW virksomheders virke, produkter, an- 
satte, konkurrenter og andet som du får viden om i forbindelse med brugen af faciliteterne i 
GROW. Dette gælder desuden også, efter du forlader GROW. 

• Opbevaring af computer og lignende i GROW sker på eget ansvar. Akademiets forsikring dæk- 
ker desværre ikke eventuelle tab. 

• Du forpligter dig til at give GROWs koordinatorer besked, hvis din virksomhed skifter navn, 
eller hvis du opretter nye virksomheder i den periode, hvor du er tilknyttet GROW. 

• Kontorpladserne i GROW kan, i perioder, tildeles faste brugere ifm. ”praktik i egen 
virksomhed”. Der henvises til bordplanen ved indgangen i GROW, som typisk ændres ved 
praktikstart i hhv. januar og august. Pladserne tildeles af GROW koordinator. 

• Har man ikke en fast plads, kan vi derfor ikke garantere, at du kan sidde det samme 
sted hver gang samt at der altid er en ledig plads. Vi henviser i sådanne sjældne 
tilfælde til GROW mødelokalet C1.03 hvis ledigt eller akademiets øvrige faciliteter. 

• Du forpligter dig til at give GROW koordinator besked, hvis du ikke længere har brug for en 
arbejdsplads i GROW. 

• Hvis kontorpladsen gennem en periode ikke benyttes uden informeret årsag, kan GROW 
koordinator opsige aftalen om kontorpladsen med én uges varsel. 

• Når du afslutter dit studie på akademiet, skal du hurtigst muligt rydde din kontorplads i 
GROW, samt afmelde din virksomhedsadresse og aflevere eventuelle skuffenøgler retur. 

 

HUSK: GROW er et kontorfællesskab for iværksættere hvor du får muligheden for at netværke, sparre 
og udvikle dig selv og din virksomhed. Så har du fået tildelt en kontorplads i GROW, skal du leve op til 
følgende: 

• Mød op (som var det en arbejdsplads) 

• Engagér dig i fællesskabet 

• Deltag i fællesarrangementer i GROW 

……På den måde får du og de øvrige medlemmer maksimalt udbytte af jeres tid i GROW 

 

Held og lykke med din virksomhed 


