
 

 

LEDIG PLADS PÅ 
VALKENDORFS KOLLEGIUM 

 

En ledig pladser per 15. juni til en studerende ved Det Juridiske Fakultet ved 

Københavns Universitet. 
 

Valkendorfs Kollegium er Danmarks ældste kollegium, og har blandt andet været hjem for Grundtvig, 
Ewald, Ingemann, Blicher og Bang. I dag bor vi 22 alumner i det skønne hus på Sankt Peders Stræde i 
hjertet af København. Til kollegiet hører der en for- og en baghave med rosenbede, frugttræer, 
højbede og en græsplæne med plads til både at grille, solbade og spille volleyball. Værelserne er 
fordelt på fire etager, hvor der deles køkken, toilet og bad. Fællesarealerne omfatter en opholdsstue 
(Lectoriet), et bibliotek og læserum (Rubinen) samt en tv-stue. Der er traditionsrige fester med dans til 
den lyse morgen, madklub to gange ugentligt og fælles arbejdsdage spredt ud over hele året. 
 
Da vi er så relativt få, er det vigtigt, at alle alumner engagerer sig socialt og har lyst til at være en del af 
huset.  Alle alumner besidder et embede på kollegiet, hvormed alle har ansvar for husets trivsel. Da 
alle alumner bidrager til både vedligehold og udvikling af vores herlige kollegium, ligger vores husleje i 
øjeblikket på 1662 kr. samt en månedlig kollegieskat på 200 kr. 
 

 

Ansøgningen 

Din ansøgning skal indeholde følgende: 
 

- Udfyldt ansøgningsskema (find det 
på www.valkendorf.dk/optagelse) 

- Dokumentation på indskrivning og 
min. halvandet års bestået 
studietid (90 ECTS) 

- Seneste årsopgørelse fra SKAT 
- Motiveret ansøgning på 

maksimum 1 A4 side.  
 

Kan jeg søge? 

Du kan søge den ledige alumneplads, 
hvis du opfylder disse krav: 
 

- Du er studerende ved Det 
Juridiske Fakultet ved Københavns 
Universitet  

- Du har bestået min. 90 ECTS ved 
ansøgningstidspunktet 

g 
Frist 

Ansøgningen skal sendes til 
fck.valkendorf@gmail.com 
Senest torsdag d. 28. april kl. 23.59. 
 

Spørgsmål? 
Eventuelle spørgsmål sendes ligeledes til mail: 
fck.valkendorf@gmail.com 
 
 

k 

Om at søge 
I den motiverede ansøgning vil vi gerne vide mere 
om, hvem du er, hvad du interesserer dig for, og 
hvad du forventer af kollegielivet. Ud fra 
ansøgningerne udvælges et antal ansøgere som 
bliver indkaldt til samtale på kollegiet med vores 
efor og tre alumner. For at blive optaget er det 
nødvendigt at møde personligt op til samtalen. 
Samtalerne kommer til at ligge fra kl. 16. onsdag 
d. 4. maj. 
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