Økonomi – gældende fra
elevhold 2021/2022 og fremadrettet.
Aftalegebyr
Elever, der er tilbudt en plads, indbydes til rundvisning
og samtale på efterskolen. Efter denne samtale - og for
fastholdelse af pladsen – opkræver efterskolen et
aftalegebyr på 3.000 kr. Dette beløb skal indbetales 14
dage efter samtalen.
Aftalegebyret betales ikke tilbage ved udmeldelse.
Obligatorisk egenbetaling for rejseomkostninger på
linjerejserne
Alle elever har en egenbetaling på kr. 2.500 til
linjerejsen. Beløbet opkræves i juni måned før
skolestart og betales ikke tilbage ved udmeldelse.
Skolepenge - Forældrenes egenbetaling af
opholdet
Skolepengene beregnes ud fra efterskolens ugepris
fratrukket statsstøtte.
Skolepengene dækker alle udgifter i forbindelse med
opholdet på efterskolen. – inklusive vinterturen.
Ekstrabetaling vil kun finde sted, hvis eleven bestiller
ekstra materiale eller ved køb af skoletøj, eller
personligt udstyr i forhold til linjevalg. Disse køb skal på
forhånd bekræftes af forældrene.
Skolepengene betales i 12 rater. 1 rate er aftalegebyr,
2. rate er egenbetaling til linjerejsen. Rate 3 - 12 er
skolepenge for opholdet som forfalder til betaling i
perioden august til maj
Statsstøtte:
Alle elever får tilskud til opholdet fra staten. Tilskuddet
varierer efter husstandsindkomsten. Staten yder tilskud
efter indkomsten (personlig indkomst), der er registreret
to kalenderår før skoleårets start.
Statsstøtten til opholdet søges af efterskolen.
Individuel elevstøtte:
Efterskolen har hvert år mulighed for at tildele et beløb i
støtte til forældrenes egenbetaling. Efterskolen
udbetaler støtten, hvis forældrenes aktuelle indkomst er
ændret væsentligt i forhold til beregningsåret for
statsstøtten, eller hvis man på anden måde har svært
ved at klare den økonomiske side af efterskoleopholdet. Indkomstnedgangen må ikke være selvvalgt.
Støtten søges af forældrene i form af en kort,
begrundet ansøgning til efterskolen i foråret før
skolestart.

Afbrudt ophold
Framelding inden skolestart:
Ved framelding før skolestart betales aftalegebyret ikke
tilbage.
Ved framelding senere end 8 uger inden skolestart
betales aftalegebyret ikke tilbage og efterskolen
opkræver yderligere forældrene et frameldingsgebyr på
1.000 kr.
Udeblivelse:
Hvis eleven udebliver ved kursets start betales
aftalegebyret ikke tilbage og efterskolen opkræver
forældrene yderligere 3.000 kr. i gebyr.
Udmeldelse efter skolestart:
Hvis elev og forældre ønsker at afbryde opholdet, skal
dette varsles til efterskolen senest 4 uger før.
Der betales sædvanlig egenbetaling i denne periode.
Aftalegebyr betales ikke tilbage.
Ved udmeldelse med omgående virkning/uden varsel
opkræver efterskolen 3.000 kr. som erstatning for tabt
statstilskud. Aftalegebyr betales ikke tilbage.
Hvis opholdet afbrydes indenfor elevens to første hele
kursusuger bortfalder forældrenes statsstøtte.
Forældrene skal i disse situationer betale fuld ugepris
for begge uger.

Efterskolen afbryder samarbejdet:
Hvis eleven overtræder efterskolens regler og de
aftaler, der er indgået ved optagelsen og herved
bortvises, opkræver skolen 3.000 kr. som
afbrydelsesgebyr. Aftalegebyret betales ikke tilbage.
Hvis efterskolen afbryder samarbejdet pga. elevens
vedvarende manglende motivation, engagement eller
dårlig opførsel overfor kammerater og efterskolens
ansatte, skal der ikke betales afbrydelsesgebyr.
Aftalegebyret betales ikke tilbage.

Midlertidig afbrydelse af opholdet:
Hvis en elev afbryder opholdet i andre perioder udover
ferier/fridage, hvor efterskolen er lukket, er efterskolen
forpligtet til at udmelde eleven.
Udmeldelsen betyder, at efterskolens statstilskud og
forældrenes statsstøtte til opholdet bortfalder.
Efterskolen vil i disse tilfælde opkræve forældrene et
beløb på 3.000 kr. pr. uge som erstatning for tabt
statstilskud.
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