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Efterskolens vilkår og betingelser for skoleåret 19/20
12. JUNI 2019
Betaling:
Indmeldelsesgebyr: kr. 1.550,00
Indmeldelsesgebyret betales ved indmeldelsen på skolens hjemmeside. Beløbet indgår ikke i skolepengene
og tilbagebetales ikke. Herefter er eleven optaget.
Depositum: kr. 2.000,00
Depositum betales senest d. 15. december 2018.
Ved framelding før d. 1. marts 2019 tilbagebetales depositum.
Når skoleåret er slut udarbejder skolens kontor en slutafregning for depositum – evt. ikke afleverede bøger,
ikke afleveret værelsesnøgle, ødelæggelser m.m. fratrækkes.
Skolepenge:
Skolepengene udgør kr. 2.525,00 i 42 uger.
Herfra trækkes statslige elevstøtte, som beregnes efter personlig indkomst på elevens bopæl i
indkomståret 2017.
Resten af skolepengene er egenbetaling, som opkræves i 11 rater. Første rate opkræves 1. juni 2019, ingen
rate i juli og dernæst 10 rater fra 1. august og fremefter (sidste rate 1. maj 2020). Alle rejser med
efterskolen er inkluderet i skolepengene.
Manglende betaling af skolepenge vil medføre opsigelse af samarbejdet.
Fritagelse:
Vi henstiller kraftigt til, at eleverne fritages så lidt som muligt.
Fritagelse kræver altid aftale med kontoret.
Vi gør opmærksom på, at vi ifølge loven, skal vi udmelde eleven i den/de uger jeres barn fritages eksempelvis ferieture i skoleuger. Herved får skolen et tab af både statsstøtte og elevstøtte. Tabet
faktureres til forældrene i form af ekstra skolepenge med kr. 4.000,00 pr. uge.
Erstatning: På skolens eller andre elevers ejendom. Såfremt elevens forældre/værges forsikring ikke
dækker, forpligter forældre/værge sig til sammen med eleven at erstatte skaden.
Forsikring:
Skolen er forsikret mod ansvarspådragende forhold forvoldt af skolen og af ansatte.
Eleven bærer risikoen for:
Eleven skal erstatte de skader, som han/hun forvolder
- Medbragt tøj/ejendele, bøger, el-artikler, PC, mobiltelefon m.m., hvis dette skulle blive ødelagt ved
f.eks. brand eller tyveri.
- Ødelæggelse af skolens bygninger og løsøre.
- Ulykkestilfælde, som skolen ikke er ansvarlig overfor (bold i ansigtet, knækket tand eller lignende)
Skolen anbefaler på baggrund af ovennævnte, at elevens forældre dels har en familieforsikring og dels en
privat ulykkesforsikring.
Skolen har tegnet en rejseforsikring for alle skolens rejser for alle elever.
Datatilsynets regler:
I forbindelse med det tilskud vi får fra undervisningsministeriet, foretages der en registrering af eleverne.
Derfor skal vi ifølge datatilsynets regler oplyse forældrene om, at eleverne er registreret i en elevdatabase:
”Når en elev er optaget på en efterskole skal elevens hjemstedskommune betale et bidrag til staten. Derfor
skal skolen lave en elektronisk indberetning til undervisningsministeriet af elevens cpr-nummer og
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hjemstedskommune. I ministeriet vil elevens cpr-nummer og hjemstedskommune komme til at ligge i en
database, der kun bruges i forbindelse med opkrævning af kommunens bidrag. ”
Skolens rammer og forventninger:
Vi forventer
- At du behandler de andre ordentligt og med respekt.
- At du behandler tingene og materialet ordentligt og med respekt.
- At du gør en aktiv indsats i al undervisning og samvær.
- At du møder forberedt til undervisning, måltider og arrangementer og passer pligter.
- Skolen er en røgfri efterskole og dette gælder også e-cigaretter og snus.
- Øl, spiritus og euforiserende stoffer er ikke tilladt, hverken at besidde eller at indtage.
Overtrædelse af disse rammer og forventninger kan medføre afbrydelse af samarbejdet (se afsnittet
omkring afbrydelse og pris herfor).
Skolen forbeholder sig ret til at behandle eleverne individuelt – naturligvis efter partshøringer.
Skolens regler er naturligvis også gældende på alle skolens rejser og genbesøg. Nedenstående er
efterskolens rejsekodeks:
- Det drejer sig om at se og ikke at blive set.
- Du skal ikke vække opsigt i kraft af adfærd, støjniveau eller udseende.
- Når der er nogen der holder foredrag eller giver informationer til gruppen, skal du være stille og
opmærksom. Lyt og lær.
- Vær hjælpsom. Der er mange ting, der skal klappe, og din hjælpsomhed har stor betydning.
- Alt går ikke altid som planlagt, men vær positiv og få det bedste ud af det. Det er en del af
oplevelsen.
- Mød op til tiden, vær frisk og klar.
- Det kommer ikke an på, hvordan du HAR det, men hvordan du TA`R det.
Framelding, afbrydelse, bortvisning m.v.:
Hvis eleven afbryder efterskoleopholdet eller bortvises på grund af
- overtrædelse af skolens regler/retningslinjer
- at eleven ikke efterkommer skolens rammer og forventninger
opkræves en betaling på 3 ugers kursuspris. Der kan ikke ydes støtte til dette beløb. For skoleåret 2019/20
er betalingen 3 x kr. 2.525,00. I alt kr. 7.575,00. Depositum tilbagebetales efter modregning af diverse ikke
afleverede bøger, værelsesnøgle, ødelæggelser m.m.
Fritagelse:
Vi henstiller kraftigt til, at eleverne fritages så lidt som muligt.
Fritagelse kræver altid aftale med kontoret.
Vi gør opmærksom på, at vi ifølge loven, skal vi udmelde eleven i den/de uger jeres barn fritages
eksempelvis ferieture i skoleuger. Herved får skolen et tab af både statsstøtte og elevstøtte. Tabet
faktureres til forældrene i form af ekstra skolepenge med kr. 4.000,00 pr. uge.

