
	

	

 
Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt 

forældretilsagn 
 

Elevbetaling	
Elevbetalingen udgør i skoleåret 2017/18 kr. 2.295,00 pr. uge*.  
I dette beløb er inkluderet: Skolerejse, skoletrøje, undervisningsmateriale, bøger og lån af 
gymnastikopvisningstøj. 
 
Udover elevbetalingen kan der komme udgifter til: Højskolesangbogen (obligatorisk), 
personlige bøger, opstaldning af hest, jagttegn samt (store/dyre) personlige kreative 
projekter. 

Gebyrer	
Indskrivningsbeløb:  

• Udgør kr. 1.500,00 og skal være skolen i hænde sammen med 
indmeldelsesblanketten.  

• Ved framelding fra elever som har fået tilbudt/reserveret en plads refunderes 
gebyret ikke.  

 
Gebyr 1:  

• Udgør kr. 3.000,00 og skal betales umiddelbart efter afklaringsmødet. 
• Ved framelding refunderes gebyret ikke. 

 
Gebyr 2: 

• Udgør kr. 4.000,00 og skal betales umiddelbart efter afholdelse af fælles info møde 
på skolen i april 2017. 

• Ved framelding refunderes gebyret ikke. 
 
Ved skolestart fratrækkes de 2 gebyrer den samlede elevbetaling.  
 
Den resterende elevbetaling fordeles på 10 rater hen over skoleåret. 

Statsstøtte	
Oversigt over statsstøtte* (16/17 takster) og ugepris som den ser ud i skoleåret 17/18, set i 
forhold til indkomstgrundlag. Indkomstgrundlaget er den samlede husstandsindkomst, der 
hvor eleven bor ved skolestart.  
 
* Statsstøtten vedtages som en del af finanslov for skoleåret. Finansloven kan ligeledes indeholde 
så store besparelser eller omlægninger, at det kan medføre en regulering af ugeprisen. 
 



	

	

Det koster et efterskoleophold i 2017/18

Taksterne for 17/18 vedtages med finansloven for 2017
Egenbetaling = skolens ugepris fratrukket statsstøtten ganget med antal skoleuger

Indkomstgrundlag 2015 Stats- Ugepris Uger
støtte 2295 43

0 335.000 1182 1113 47.859
335.001 360.000 1155 1140 49.020
360.001 385.000 1129 1166 50.138
385.001 410.000 1103 1192 51.256
410.001 435.000 1077 1218 52.374
435.001 460.000 1051 1244 53.492
460.001 485.000 1025 1270 54.610
485.001 510.000 998 1297 55.771
510.001 535.000 972 1323 56.889
535.001 560.000 947 1348 57.964
560.001 585.000 921 1374 59.082
585.001 610.000 893 1402 60.286
610.001 635.000 867 1428 61.404
635.001 660.000 804 1491 64.113
660.001 685.000 779 1516 65.188
685.001 710.000 753 1542 66.306
710.001 735.000 726 1569 67.467
735.001 760.000 700 1595 68.585
760.001 785.000 673 1622 69.746
785.001 810.000 648 1647 70.821
810.001 835.000 622 1673 71.939
835.001 860.000 595 1700 73.100
860.001 885.000 569 1726 74.218

over 885.001 569 1726 74.218

Søskende 1 søskende: 34.662 3 søskende: 103.986
Rabat 2 søskende: 69.324 4 søskende: 138.648

På Brøderup Efterskole



	

	

 

Udmeldelse	
Ved udmeldelse efter skolestart betales for yderligere 4 uger uden statsstøtte svarende til 
et beløb på 2.295 kr. * 4 = 9.180 kr. 

Bortvisning	
Skolen kan bortvise en elev på baggrund af overtrædelse af følgende regler:  
 

1. Opbevaring/indtagelse af øl, spiritus eller euforiserende stoffer. 
2. Tyveri. 
3. Overtrædelse af skolens rygepolitik. 
4. Ophold på sektion med modsat køn mellem aftensang og morgensang. 

 

Ligeledes kan eleven bortvises hvis han/hun undlader, at efterkomme skolens påbud og 
anvisninger eller i øvrigt udviser en adfærd, som er uforenelig med skoleopholdet - 
herunder voldelig, truende, selvdestruktiv eller racistisk adfærd.  
 
I ovenstående tilfælde betales afbrydelsesbetaling på 9.180 kr. svarende til 4 uger uden 
statsstøtte.  
 
Bortviste elever er ikke velkommen på skolen i den resterende del af skoleåret 

Ferie	
En elev kan ikke forventes fritaget for undervisning/ophold på skolen i flere dage, 
eksempelvis for at tage på ferie uden for skolens ferier. I de tilfælde må eleven ikke tælle 
med i de beregninger, som udløser økonomiske tilskud til skolen og eleven, hvorfor skolen 
i sådanne tilfælde vil opkræve et beløb, der ca. svarer til den mistede indtægt 
(egenbetaling + statstilskud + elevstøtte) på 3.000,00 kr. pr. uge. 

Sygdom	
Ved længerevarende sygdom holdes kontakten mellem skolen og eleven, og betalingen 
fortsætter som sædvanligt.  

Erstatning	
Eleven skal erstatte skader, som eleven forvolder på skolens eller andres ejendom, samt 
skader på eget værelse der ikke skyldes almindelig slid og ælde. Såfremt elevens 
forældres/værges ansvars- og familieforsikring ikke dækker, eller hvis forældre/værge ikke 
har en sådan forsikring, forpligter forældre/værge sig til sammen med eleven at erstatte 
ovennævnte skader.  

Hest	
Betaling for hesteplads er 11 rater af kr. 1.750,00. Pladsen kan opsiges til den første i 
måneden med en måneds varsel.  
 

 



	

	

Forældretilsagn 
 
 
 
 
Som forældre gives hermed tilladelse til: 
 
 

1. At ovennævnte elev må deltage i aktiviteter forbundet med risikobetonet sport 
eksempelvis ski, klatring, rappelling, kajak, ridning og trampolinspring. 
 

Skolen har tegnet en ansvarsforsikring, som dækker erstatningsansvar for skade tilføjet 
personer og ting under udøvelse af særlige aktiviteter med skærpet ansvar. Denne forsikring 
dækker kun, hvis forældrene har accepteret, at deres barn deltager i aktiviteten. Skolen 
anbefaler desuden, at eleven er omfattet af en privat ulykkesforsikring. 

 
 

2. At ovennævnte elevs persondata må benyttes i forbindelse med skolevejledningen. 
 

På Brøderup Efterskole er det skolen selv, der står for uddannelsesvejledningen af de unge, 
der fører frem mod tilmeldingen til deres kommende ungdomsuddannelser.  
Vi har derfor brug for, at I med jeres underskrift giver os fuldmagt til at kunne trække på 
elevens persondata og oplysninger om tidligere uddannelsesvejledning fra UU-
centrene,  ligesom vi ved skoleårets afslutning sender dette års uddannelsesoplysninger retur 
til Ungdommens Uddannelsesvejledning. 
 
 

3. At ovennævnte elev må blive fotograferet. 
 

1. Eleven vil i løbet af skoleåret blive fotograferet af Fotografer Brdr. Løkke. Der bliver 
leveret en billedpakke indeholdende årets samlede elevbillede samt enkeltportrætter. 
Billedpakken er til 100 % gratis gennemsyn, og returporto er betalt. 
 

2. Der tages mange billeder i løbet af skoleåret, disse vil i et vist omfang blive brugt på 
skolens trykte og elektroniske medier som informationsmateriale, Brøderupbogen, 
hjemmeside, Facebook og lignende. 

 
 

 
 
 



	

	

 
Praktiske informationer: 
 
Indbetaling af kr. 3.000,00 kr. 
Senest 26. september 2016. 
 
Møns Bank 
Reg. nummer:  6140  
Konto nummer: 0002014361  
 
Påfør elevens fulde navn som reference. 
 
Husk brev til Kasper J  - kontoret@befs.dk 
 
På vores hjemmeside kan man under kontoret og derefter 
forældreinfo finde det materiale, der bliver udleveret fra 
skolen vedrørende jeres årgang.  
 
Skolens værdigrundlag findes ligeledes på vores 
hjemmeside. 
 
I april måned 2017 bliver I indbudt til et møde for hele 
årgangens elever og forældre. 
 
 
 
 



	

	

 
Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt 
forældretilsagn 
 
 
 
 
 
Vi, elev og forældre/værge, bekræfter ved vores underskrift modtagelsen af og accepterer 
Regler og vilkår i forbindelse med betalinger, forældretilsagn samt at være bekendt med 
skolens værdigrundlag. 
 
 
Elevens fulde navn: _____________________________ 
 
 
Dato:_________ 
 
 
 
 
________________________________          ________________________________           
forældre/værge    forældre/værge 
 
 
 
 
________________________________ 
elev 
 
 
 
 
Denne side returneres til skolen. 
 


