OM ØKONOMIEN

Nedenstående er nogle forhold omkring det økonomiske samt nogle generelle forhold. Skulle der
være flere spørgsmål, eller noget man ønsker at få uddybet, er man altid velkommen til at ringe til
skolens kontor.

UGEPRIS
Ugeprisen for næste skoleår 2015/16 er kr. 2.075,00
Dvs. 2.075,00 x 42 uger i alt

kr. 87.150,00

Hertil gives tilskud fra staten. Statstilskuddet er afhængigt af forældrenes samlede indkomst 2 år
tilbage. Fra Indkomsten trækkes et beløb på kr. 34.184,00 for hver søskende under 18 år. Se eks.
på bagsiden.

BEREGNING
På hjemmesiden www.efterskole.dk kan man prøve og beregne sin individuelle støtte ved at
indtaste den samlede forældreindkomst og antal søskende under 18 år. Klik på ”find din
efterskole” – klik på ”betalingsberegning” i venstre side. Man kan også se ugepriser på alle
efterskoler.
INDKOMST
Indtil kr. 310.000,00
Ved ca. kr. 410.000,00
Ved ca. kr. 510.000,00
Ved ca. kr. 610.000,00
Ved ca. kr. 710.000,00
Ved ca. kr. 810.000,00
Over kr. 865.000,00

STATSSTØTTE PR. UGE
Kr. 1.165,00
Kr. 1.063,00
Kr. 959,00
Kr. 855,00
Kr. 716,00
Kr. 613,00
Kr. 562,00

EGENBETALING PR: UGE
Kr. 910,00
Kr 1.012,00
Kr. 1.116,00
Kr. 1.220,00
Kr. 1.359,00
Kr. 1.462,00
Kr. 1.513,00

Denne oversigt er for skoleåret 2015/16. Indkomsten regnes efter husstandsindkomsten i det hjem hvor eleven har adresse. Dvs. at
også forældres evt. nye ægtefælle/samlevers indkomst tælles med.

RATER
Indbetalingerne deles op i 10 rater hvoraf de 2 første rater forfalder 1. juli og 1. august 2015. De 2
første rater er på kr. 4500 og kr. 4500, altså i alt kr. 9000. Den resterende egenbetaling fordeles på de
sidste 8 rater. Afbrydes efterskoleopholdet fra skolens eller elevens side, opkræves der betaling for
endnu 4 uger fra udmeldelsen. Disse 4 uger udløser ikke statsstøtte.

OM ØKONOMIEN

INDSKRIVNINGSGEBYR
Når eleven optages, betales der et indskrivningsgebyr på 2.500,00 som ikke bliver betalt tilbage.
Når indskrivningsgebyret er indbetalt, er man sikret plads til det ønskede skoleår. Beløbet
indbetales på skolens konto. Reg: 5966 konto: 000 500 4889 påført elevens navn og skoleåret.

EKSEMPEL
Et eksempel på en familie med en indkomst på 500.000,00 kr.
Skolens ugepris
Antal kursusuger
Antal søskende under 18 år
Indkomstgrundlag i år 2013

Søskendemoderation

Korrigeret indkomstgrundlag
Ugentlig statsstøtte

Skolepenge
Statsstøtte
Egenbetaling for 42 uger
Pr.måned juli og august
Pr.måned september til april

2.075
42
2
500.000

68.368

431.632
1.036

87.150
43.512
43.638
4.500
4.330

GENERELT
Hvis en elev ødelægger noget som f. eks. smadrer en rude m.m., sender vi en regning til
forældrene. Derfor bør man have en ansvars- og ulykkesforsikring samt undersøge sine vilkår
omkring indboforsikring. Først i juli måned modtager I et informationsbrev med den endelige
skolekalender, huskeliste og et infohæfte, der fortæller om skolens hverdag og regler.

