ØKONOMISKE- OG JURIDISKE VILKÅR
Vedr. skoleåret 2017/2018:
Opkrævning af skolepenge:
Indmeldelsesgebyr : 1.000,- kr.
Depositum 2.500,- kr.
Indmeldelsesgebyr indbetales inden rundvisning, hvis vi skal reservere en plads.
Tager I chancen og kommer til rundvisning uden at have betalt gebyr, vil de som
allerede har betalt stå forrest i køen.
Depositum skal betales senest 8 dage efter rundvisning, og herefter er man endelig
optaget.
Såfremt du trækker dig fra pladsen inden skolestart, tilfalder de indbetalte beløb
skolen.
Frameldingsgebyr = depositum.
Skolepengene udgør : 41 uger af 2.395,-kr. = 100.590, - kr.
Heraf skal fratrækkes statsstøtten, som vi søger for jer. Restbeløbet vil blive opkrævet
over 11 rater hvor 1. rate pr. 1/5 2017, efterfølgende rater i perioden 1/8-2017 til 1/52018.
Hvis efterskoleopholdet bliver afbrudt i utide:
Ved afbrydelse af efterskoleopholdet, uanset om det er eleven, der melder sig ud eller
om det er forhold, der gør at skolen træffer denne beslutning, opkræves et gebyr for
afbrydelse af efterskoleopholdet.
Afbrydelse fra skolens side forudsætter brud på skolens regler, lovovertrædelser eller
at eleven i øvrigt udviser en adfærd der ikke er forenelig med det skolen har inviteret
til.
Udmeldelsesgebyret er på 4 x ugebetaling (uden statsstøtte):
4 x 2.395,- kr. = 9.580, - kr.
- det resterende depositum = 2.500, - kr.
I alt = 7.080, - kr.)
I forbindelse med et evt. afbrudt efterskoleophold, vil der blive tilsendt en afsluttende
skolepengeberegning.
Alle opkrævninger sker via PBS, så det er en rigtig god ide at tilmelde sig
betalingsservice, så går det af sig selv.

Ved for sen indbetaling vil der blive påført et administrationsgebyr på : 100, - kr
Andet:
Hvis eleven under sit efterskoleophold, kommer til at gøre skade på skolens eller
andre elevers ejendom, hæfter eleven fuldt og helt.
Vi anbefaler derfor, at der tegnes en familieforsikring.
Vær opmærksom på hvor stor en selvrisiko der er.
Skolen har forsikring i fald der skulle ske eleven noget, også i forbindelse med
lejrskoletur. Dog gælder det for forsikringer, at egne tegnede forsikringer altid
kommer før skolens forsikringer.
Hvis eleven mister noget eller noget forsvinder, hæfter skolen ikke for det
bortkomne/stjålne.
Vi henviser til:
• de aflåselige safetybokse der er på elevværelserne
• at eleverne kan aflåse deres værelser
Depositum vil være vores sikkerhed for evt. skader, erstatning for mistede nøglekort
m.m. Hvis eleven ikke har ”brugt” af depositummet, så vil de 2.500,- kr. blive
afregnet kort efter skoleårets afslutning.
Redigeret september 2014

ØKONOMISKE- OG JURIDISKE VILKÅR
Vedr. skoleåret 2018/2019:
Opkrævning af skolepenge:
Indmeldelsesgebyr : 1.000,- kr.
Depositum 2.500,- kr.
Indmeldelsesgebyr indbetales inden rundvisning, hvis vi skal reservere en plads.
Tager I chancen og kommer til rundvisning uden at have betalt gebyr, vil de som
allerede har betalt stå forrest i køen.
Depositum skal betales senest 8 dage efter rundvisning, og herefter er man endelig
optaget.

Såfremt du trækker dig fra pladsen inden skolestart, tilfalder de indbetalte beløb
skolen.
Frameldingsgebyr = depositum.
Skolepengene udgør : 42 uger af 2.395,-kr. = 100.590,- kr.
Heraf skal fratrækkes statsstøtten, som vi søger for jer. Restbeløbet vil blive opkrævet
over 11 rater hvor 1. rate pr. 1/5 2018, efterfølgende rater i perioden 1/8-2018 til 1/52019.
Hvis efterskoleopholdet bliver afbrudt i utide:
Ved afbrydelse af efterskoleopholdet, uanset om det er eleven, der melder sig ud eller
om det er forhold, der gør at skolen træffer denne beslutning, opkræves et gebyr for
afbrydelse af efterskoleopholdet.
Afbrydelse fra skolens side forudsætter brud på skolens regler, lovovertrædelser eller
at eleven i øvrigt udviser en adfærd der ikke er forenelig med det skolen har inviteret
til.
Udmeldelsesgebyret er på 4 x ugebetaling (uden statsstøtte):
4 x 2.395,- kr. = 9.580, - kr.
- det resterende depositum = 2.500, - kr.
I alt = 7.080, - kr.)
I forbindelse med et evt. afbrudt efterskoleophold, vil der blive tilsendt en afsluttende
skolepengeberegning.
Alle opkrævninger sker via PBS, så det er en rigtig god ide at tilmelde sig
betalingsservice, så går det af sig selv.
Ved for sen indbetaling vil der blive påført et administrationsgebyr på : 100, - kr
Andet:
Hvis eleven under sit efterskoleophold, kommer til at gøre skade på skolens eller
andre elevers ejendom, hæfter eleven fuldt og helt.
Vi anbefaler derfor, at der tegnes en familieforsikring.
Vær opmærksom på hvor stor en selvrisiko der er.
Skolen har forsikring i fald der skulle ske eleven noget, også i forbindelse med
lejrskoletur. Dog gælder det for forsikringer, at egne tegnede forsikringer altid
kommer før skolens forsikringer.
Hvis eleven mister noget eller noget forsvinder, hæfter skolen ikke for det
bortkomne/stjålne.
Vi henviser til:

• de aflåselige safetybokse der er på elevværelserne
• at eleverne kan aflåse deres værelser
Depositum vil være vores sikkerhed for evt. skader, erstatning for mistede nøglekort
m.m. Hvis eleven ikke har ”brugt” af depositummet, så vil de 2.500,- kr. blive
afregnet kort efter skoleårets afslutning.
Redigeret september 2015

