
Betalingsvilkår  

Indmeldelses- og administrationsgebyr 
• Der skal indbetales et indmeldelses- og administrationsgebyr på kr. 2000,-. Når skolen har 

modtaget gebyret, er indmeldelsen gældende. Dette gebyr betales ikke tilbage. Udgift til skoletøj 
dækkes af indmeldelses- og administrationsgebyret. 

Nedsat betaling 
• Såfremt familien har brug for økonomisk støtte til betaling af opholdet, kan der søges om tilskud til 

nedsættelse af skolepengene.  
• Udsættes familien for en hændelse i løbet af skoleåret, der ikke gør det muligt for familien at betale 

hele forløbet, kan der ligeledes søges støtte. 
• Blanket kan rekvireres på skolens kontor. Samt på skolens website under punktet Det formelle - 

Økonomi 

Eventuelle ekstra ydelser 
• Der er mulighed for at tilrettelægge en særlig pædagogisk indsats, hvor behov og timetal aftales for 

den enkelte elev. For et særligt individuelt tilrettelagt forløb tillægges ekstrabetaling på kr. 350,- pr. 
time.  

• Ønske om eneværelse kan i visse tilfælde opfyldes mod ekstra betaling af kr. 350,- pr. uge. 

Afbrydelse af skoleopholdet 
• Afmeldes skoleopholdet i perioden 1. maj til skolestart, betales et afmeldelsesgebyr på kr. 3000,-. 
• Såfremt eleven afbryder opholdet i løbet af skoleåret, skal der betales et gebyr for afbrudt ophold på 

kr. 6000,-. Udmeldelsen skal ske skriftligt til skolens kontor. 
• Eleven må blive på skolen til og med lørdag i udmeldelsesugen. 
• Hvis eleven bortvises fra skolen, er reglerne om afbrudt ophold gældende.  

Erstatning 
• Eleven /forældre er erstatningspligtig for forvoldte skader.  

Skolepenge 
• Materialer, undervisnings- og studieture og andet er inkluderet i prisen. Kurset varer 45 uger. 

Skolepengene opkræves i 11 rater - fra august til juni – Første rate forfalder 1. august i skoleåret.  

Ferie 
• Skolen kan ikke give fri til ferie udenfor de fastsatte ferieuger. Såfremt eleven holder ferie udenfor 

de fastsatte ferieuger, opkræves et ekstra gebyr på kr. 2.000 pr. uge. Dette gebyr dækker skolens 
tab af statstilskud. 
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