
 

 

Årgang 21/22 

Regler	og	vilkår	i	forbindelse	med	betalinger	samt	forældretilsagn	
Skolekontrakt med standartbetingelser for elevens ophold på Brøderup Efterskole. 

Elevbetaling	
Elevbetalingen udgør i skoleåret 2021/22 kr. 2.600,00 pr. uge*.  
I dette beløb er inkluderet: Den fælles skolerejse, skoletrøje, undervisningsmateriale, bøger 
og lån af gymnastikopvisningstøj. 
 
Udover elevbetalingen kan der komme udgifter til: Højskolesangbogen (obligatorisk), 
personlige bøger, tilvalg af særlige fag, ekstra rejser samt opstaldning af hest. 

Gebyrer	
Indskrivningsgebyr:  

• Udgør kr. 1.500,00  
• Skal betales senest 8 dage efter pladsen tilbydes. 
• Pladsen er da reserveret frem til optagelsesmødet.  
• Ved framelding refunderes indskrivningsgebyret ikke.  

 
Rate 1:  

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

 
Rate 2: 

• Udgør kr. 4.000,00 og skal betales umiddelbart efter afholdelse af fælles info møde 
på skolen i april 2021. 

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

Statsstøtte	
Alle får statsstøtte. Oversigt over statsstøtte* og ugepris som den ser ud i skoleåret, set i 
forhold til indkomstgrundlag vises på næste side.  
Indkomstgrundlaget er den samlede husstandsindkomst, der hvor eleven bor ved skolestart. 
 
* Statsstøtten vedtages som en del af finansloven for det pågældende år og kendes derfor først ca. 
½ år før skolestart. Finansloven kan indeholde så store besparelser eller omlægninger, at det kan 
medføre en regulering af ugeprisen. 
 



 

 

Det	koster	et	efterskoleophold	på	Brøderup	Efterskole	i	2021/22	
NB, dette er statsstøttetakster fra finansloven for 2020, de endelige tal kendes først med 
finansloven for 2021, med forbehold for ændringer I regler for statsstøtte og priser. 
Egenbetalingen = skolens ugepris fratrukket statsstøtte ganget med antal skoleuger. 
Indkomstgrundlaget er hustandsindkomsten halvandet år før skolestart. 
 
Indkomstgrundlag 2019 Stats- Ugepris 21/22 Uger 
    støtte 2600 42 

0 kr. 230.000 kr. 1.279 kr. 1321 55.482 
230.001 kr. 255.000 kr. 1.279 kr. 1321 55.482 
255.001 kr. 280.000 kr. 1.279 kr. 1321 55.482 
280.001 kr. 305.000 kr. 1.279 kr. 1321 55.482 
305.001 kr. 330.000 kr. 1.279 kr. 1321 55.482 
330.001 kr. 355.000 kr. 1.279 kr. 1321 55.482 
355.001 kr. 380.000 kr. 1.250 kr. 1350 56.700 
380.001 kr. 405.000 kr. 1.222 kr. 1378 57.876 
405.001 kr. 430.000 kr. 1.194 kr. 1406 59.052 
430.001 kr. 455.000 kr. 1.166 kr. 1434 60.228 
455.001 kr. 480.000 kr. 1.137 kr. 1463 61.446 
480.001 kr. 505.000 kr. 1.109 kr. 1491 62.622 
505.001 kr. 530.000 kr. 1.080 kr. 1520 63.840 
530.001 kr. 555.000 kr. 1.052 kr. 1548 65.016 
555.001 kr. 580.000 kr. 1.025 kr. 1575 66.150 
580.001 kr. 605.000 kr. 997 kr. 1603 67.326 
605.001 kr. 630.000 kr. 967 kr. 1633 68.586 
630.001 kr. 655.000 kr. 939 kr. 1661 69.762 
655.001 kr. 680.000 kr. 870 kr. 1730 72.660 
680.001 kr. 705.000 kr. 843 kr. 1757 73.794 
705.001 kr. 730.000 kr. 815 kr. 1785 74.970 
730.001 kr. 755.000 kr. 786 kr. 1814 76.188 
755.001 kr. 780.000 kr. 758 kr. 1842 77.364 
780.001 kr. 805.000 kr. 729 kr. 1871 78.582 
805.001 kr. 830.000 kr. 701 kr. 1899 79.758 
830.001 kr. 855.000 kr. 673 kr. 1927 80.934 
855.001 kr. 880.000 kr. 644 kr. 1956 82.152 
880.001 kr. 905.000 kr. 616 kr. 1984 83.328 
905.001 kr.  616 kr. 1984 83.328 

     
Reduktion i indkomstgrundlag pr søskende under 18 år: 37.520 kr. 

 



 

 

 

Udmeldelse	
Ved udmeldelse efter skolestart betales for yderligere 4 uger uden statsstøtte svarende til 
et beløb på 2.600 kr. * 4 = 10.400 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 skolens værdier - 
herunder voldelig, truende, selvdestruktiv eller racistisk adfærd.  
 
I ovenstående tilfælde betales afbrydelsesbetaling på 10.400 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 (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. Det er således elevens 
ansvar at værelset fremstår i samme stand som ved indflytning. 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. 2.550,00. Pladsen kan opsiges til den sidste i 
måneden med en måneds varsel, se betingelserne i skolens ”Hestebrev”. 

 



 

 

 

Forældretilsagn	
Som forældre og elev gives hermed tilsagn til: 
 

1. At ovennævnte elev må deltage i aktiviteter forbundet med farlig sport eksempelvis 
ski, klatring, rappelling, kajak, ridning og trampolinspring. 
De enkelte aktiviteter fremgår af fagbeskrivelser og skolens indholdsplan. Tilsagn gives ved elevens 
tilvalg af aktiviteten. 
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 almindelige persondata må benyttes i nødvendigt omfang, og 
at personfølsomme oplysninger af  væsentlig betydning for opholdet oplyses. 
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. Skolen benytter en række tjenester, hvor eleven er registreret via UNI-login. 
 
Personfølsomme oplysninger der gives af eleven eller af forældre, som for eksempel 
helbredsoplysninger og oplysninger om indlæringsmæssige forhold, der er væsentlige for elevens 
ophold på skolen, behandles fortroligt internt på skolen til elevens tarv. Forældre skal give skolen 
helbredsoplysninger og oplysninger om indlæringsmæssige forhold, der er væsentlige for elevens 
ophold og gennemførsel af skoleåret, ved elevens optagelse på skolen, eller straks de fremkommer.  
Forældre kan ved henvendelse begrænse tilsagnet/oplysningen til kun at omfatte skolens ledelse. 
Elevens persondata slettes når skoleåret er endeligt afsluttet, dog undtaget data som skolen er 
forpligtet af myndighederne til at opbevare, for eksempel kopi af eksamensbeviser. 

 
3. At ovennævnte elev må blive fotograferet. 

Som udgangspunkt kategoriserer datatilsynet alle billeder optaget på en efterskole som 
situationsbilleder herunder portrætlignende billeder, der ikke skal gives særligt tilsagn til, da det er en 
naturlig del af efterskoleopholdet. På Brøderup Efterskole tages der mange situationsbilleder og 
portrætlignende billeder i løbet af skoleåret, disse vil i et vist omfang blive brugt på skolens trykte og 
elektroniske medier som informationsmateriale, Brøderupbogen, hjemmeside, Facebook, Instagram 
og lignende. 

 
1. Eleven vil i løbet af skoleåret blive portrætfotograferet til årgangsbillede og bliver i den 

forbindelse tilbudt køb af billederne.   
 

2. Der kan forekomme enkelte opstillede fotooptagelser, hvor der kan være tale om 
portrætfoto. Ved egentlige portrætbilleder vil eleven blive orienteret forud for optagelsen. 
Eleven giver da sit tilsagn i form af at deltage i foto optagelsen. 

 
Skolen, er som dataansvarlig, forpligtet til at leve op til kravene i persondataforordningen. 
Forældre kan trække tilsagn om portrætfotografering og skolelens behandling af personfølsomme oplysninger 
helt eller delvist tilbage, samt søge aktindsigt, efter de til enhver tid gældende regler. 
 



 

 

 
Praktiske informationer: 
 

Husk mail om dig selv til kontoret J 
kontoret@befs.dk - inden 14 dage 
Indbetaling	
 
Indskrivningsgebyr: Udgør kr. 1.500,00, senest 8 dage efter pladsen tilbydes. 
 
Rate 1:  Udgør kr. 3.000,00 og skal betales umiddelbart efter optagelsesmødet. 
 
Rate 2:  Udgør kr. 4.000,00 og skal betales umiddelbart efter afholdelse af aprilmødet  

(fælles info møde på skolen i april 2019). 
 
Ved optagelse efter aprilmødet forfalder rate 1 og 2 14 dage efter optagelsen, dog senest ved skolestart. 
 
Møns Bank 
Reg. nummer:  6140  
Konto nummer: 0002014361  
 
Påfør elevens fulde navn som reference. 

Forældreinfo	
På vores hjemmeside kan man under kontoret og derefter forældreinfo finde det materiale, 
der bliver udleveret fra skolen vedrørende jeres årgang. Herunder den seneste og gældende 
udgave af denne ”Skolekontrakt med standartvilkår for elevens ophold på Brøderup 
Efterskole”. 

Værdigrundlag	
Skolens værdigrundlag findes ligeledes på vores hjemmeside. 

Aprilmøde	
I april måned inden skolestart bliver I indbudt til et møde for hele årgangens elever og 
forældre. I år er det den 6. april 2019 kl. 14-17. 
 
Nyere udgaver af ” Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn” for årgangen, 
lagt på skolens hjemmeside, er til enhver tid gældende. 

 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
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 samt forældretilsagn og, at være bekendt med 
skolens værdigrundlag. 
 
 
Elevens fulde navn: _____________________________ 
 
 
Dato:_________ 
 
 
 
 
________________________________          ________________________________           
forældre/værge    forældre/værge 
 
 
 
 
________________________________ 
elev 
 
 
 
 
Denne side returneres til skolen inden 14 dage. 
 


