Økonomiske vilkår ifm. optagelse på Fjordvang Efterskole
Indmeldelsen er først endelig og bekræftes af skolen, når du har besøgt os, og indmeldelsesgebyret på 1.500 kr. herefter
er betalt. Ved evt. framelding efter 1. september året før skolestart refunderes gebyret ikke.
Ved betaling af indmeldelsesgebyr sikres man en plads på Fjordvang og samtidig indestår underskrivende forældre/værge
for skolens skadesløsholdelse for omkostninger, som elevens ophold eller afbrydelse af dette måtte medføre. Se nedenfor.

1. Tilmeldingsgebyr
Efter afholdt samtale og rundvisning på skolen, vil vi fremsende opkrævning på tilmeldingsgebyr på 1500 kr., som skal
indbetales inden for 14 dage, hvis pladsen ønskes fastholdt.
Gebyret indgår IKKE i skolepengene og tilbagebetales IKKE ved evt. framelding efter 1. september året inden skolestart.

2. Skolepenge
Skolepengene dækker: kost, logi, undervisningsmaterialer og ALLE ture arrangeret af skolen.
Såfremt du har specielle ønsker, som kræver et større forbrug af undervisningsmaterialer, skal elev/forældre selv betale
ekstraudgiften.

3. Elevstøtte
Elevstøtten trækkes fra skolepengene og den resterende del udgør forældrenes egenbetaling. Elevstøtten ydes på
baggrund af forældrenes indkomstgrundlag i andet kalenderår før skoleårets start.
Skema til ansøgning om støtte modtager du fra skolen.

4. Betaling
Den 1. februar i det kalenderår du skal starte på skolen, skal der indbetales et depositum på 2.500 kr. Beløbet indgår som
en del af skolepengebetalingen, og tilbagebetales ved opholdets slutning med fradrag af evt. erstatning. Den 1. juni og den
1. august betales 3.000 kr. Resten af betalingen foregår over 10 rater med fradrag af elevstøtten. Betaling forfalder den 1.
i hver måned. Skoletøj, sangbog og O365-licens betales som en del af depositum.

5. Bortfald af pladsen
Skolen er IKKE forpligtet til at fastholde pladsen til dig, såfremt du / dine forældre:
•
undlader at efterkomme skolens anmodning om nødvendige oplysninger til brug for skolen.
•
undlader rettidig indbetaling af forfaldne beløb
•
udebliver fra samtale, kommende elevdag eller 1. skoledag.

6. Opsigelse
Eleven kan afbryde opholdet inden skoleårets afslutning. Opsigelsen skal afleveres til skolens kontor eller fremsendes
anbefalet.

7. Mislighold
Misligholdelse foreligger, hvis:
•
du afbryder efterskoleopholdet uden det i punkt 6 anførte varsel.
•
du overtræder skolens være-regler.
•
betalingsbetingelserne ikke overholdes.
Foreligger der misligholdelse, kan du bortvises med omgående virkning.

8. Afbrydelsesbetaling
Ved elevens evt. afbrydelse af opholdet, opkræves der forældrebetaling for den løbende måned + 1 ekstra måned,
(maksimalt 8000.kr.)

9. Erstatning
Du skal erstatte de skader, som du forvolder. Dine forældre er selvstændigt forpligtet til at erstatte skader forvoldt af dig.

10. Afbrydelsesbetaling ved midlertidig/endelig afbrydelse af opholdet
Hvis du tages fri i andre perioder end de, hvor skolen er lukket, er skolen forpligtet til at udmelde dig. Der ydes IKKE
statsligt tilskud til disse uger. Forældrene skal derfor betale fuld skolepenge samt ca. 3.000 kr. til dækning af skolens
mistede statsstilskud for hele ugen i de uger, som er berørt af fritagelsen.
Undtaget er afbrydelse på grund af sygdom og enkelte dage med deltagelse i vigtige familiebegivenheder.

Skolen forbeholder sig ret til ændringer.

