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Optagelsesprocedure 
Når skolen har modtaget ansøgningsblanket i udfyldt og under-

skrevet stand, bekræfter skolen modtagelsen og giver besked 

om, at eleven er optaget på skolen, eller at der er mulighed for 

at komme på venteliste til det pågældende kursus. Såfremt sko-

len vurderer, at der er behov for et afklarende møde/samtale 

eller yderligere kontakt, vil dette ske før bekræftelse af optagelse.  

 Efterfølgende opkræves et depositum. Med betaling af de-

positum sikrer eleven sig plads. Dog kan skolen, hvis det efter-

følgende viser sig, at eleven har særlige behov, som skolen ikke 

ser sig i stand til at imødekomme, i så god tid som muligt inden 

skolestart, opsige samarbejdet.  

 I foråret før skolestart fremsendes nærværende skolekon-

trakt, som skal være modtaget retur i underskrevet stand inden 

skolestart. Såfremt skolen ikke modtager skolekontrakt og/eller 

depositum, mistes den reserverede plads.  

 

Elevbetaling og statslig elevstøtte 
Elevbetalingen udgør kr. 2.535 pr. uge for skoleåret 2022/23 i 

42 uger, hvilket bliver i alt kr. 106.470. Fra elevbetalingen træk-

kes den statslige elevstøtte (se skema på hjemmesiden) samt evt. 

anden form for støtte. Det beløb, som forældrene herefter skal 

betale, kaldes egenbetalingen. Elevstøtten til elever under 18 år 

er ikke skattepligtig for hverken elev eller forældre. Skolen an-

søger om elevstøtten. Afbryder eleven kurset efter mindre end 

2 uger, ydes ingen elevstøtte fra staten. Egenbetalingen opkræ-

ves fra skolens side i 11 rater, med mindre andet aftales. 

 

Depositum 
Til sikkerhed for opfyldelse af elevens/forældrenes forpligtelser 

i henhold til Skolekontrakten opkræver skolen efter optagelsen 

af eleven et depositum. Depositummet udgør kr. 2.000. Såfremt 

depositum ikke indbetales rettidigt, anses ansøgningen normalt 

som bortfaldet. 

 Depositum tilbagebetales senest 21 dage efter afsluttet kur-

sus efter modregning af eventuelle skyldige elevbetalinger, ge-

byrer, materialeforbrug m.v. Depositum tilbagebetales på 

samme måde ved rettidigt varslet afbrydelse af skoleopholdet. 

 Betaling for skoledragt og skolefoto trækkes, såfremt dette 

bestilles, fra depositummet. 

 

Framelding, udeblivelse og opsigelse 
Såfremt eleven/forældrene framelder optagelsen, efter at depo-

situm er indbetalt, betales et frameldelsesgebyr svarende til stør-

relsen på det indbetalte depositum.  

 Såfremt eleven udebliver ved kursusstart, bortfalder elev-

pladsen, og der opkræves et udeblivelsesgebyr svarende til det 

indbetalte depositum. 

 Efterskoleopholdet kan af elev/forældre varsles af-

brudt/opsagt med mindst 3 ugers varsel til udgangen af en kur-

susuge. Varslet opsigelse forudsætter, at eleven fortsætter sit 

skoleophold, indtil det varslede ophør. Afbryder eleven/foræl-

drene opholdet med kortere varsel end 3 uger, betaler foræl-

drene et afbrydelsesgebyr svarende til skolepengene i perioden 

op til de 3 uger. For den del af de 3 uger, hvor eleven ikke op-

holder sig på skolen, mistes retten til elevstøtte, og forældrene 

skal derfor betale den fulde elevbetaling uden fradrag for statslig 

elevstøtte for denne periode. 3 ugers skolepenge uden fradrag 

for statslig elevstøtte udgør kr. 7.605. 

 

Misligholdelse af kontrakt og bortvisning 
Misligholdelse af skolekontrakten foreligger, hvis eleven over-

træder skolens regler eller landets love, undlader at efterkomme 

skolens påbud og anvisninger eller i øvrigt udviser en adfærd, 

som er uforenelig med skoleopholdet og skolens husorden. Fo-

religger der grov eller gentagen misligholdelse, kan skolen med 

omgående virkning bortvise eleven midlertidigt eller permanent. 

Brug af tobak, hash, euforiserende stoffer, inhalanter og alkohol 

samt tyveri og voldelig eller truende adfærd betragtes altid som 

grov misligholdelse. Det samme gælder, hvis eleven bevæger sig 

ind på det andet køns elevgange, værelser samt tilhørende græs-

plæner eller deltager i seksuel aktivitet, jf. skolens husorden, som 

kan findes på skolens hjemmeside. 

 En permanent bortvist elev skal betale afbrydelsesgebyr på 

kr. 7.605.  

 

Fritagelse for undervisning eller ophold 
En elev kan som udgangspunkt ikke fritages for undervis-

ning/ophold på skolen i flere dage (eksempelvis for at tage på 

ferie med forældre) uden for skolens ferier. Ved et sådan afbræk 

af opholdet er skolen ikke berettiget til tilskud fra staten i de 

berørte kursusuger, og der kan heller ikke ydes statslig elev-

støtte. Ønsker forældrene alligevel af tage eleven ud i nogle 

dage, vil forældrene – ud over den normale egenbetaling - skulle 

dække skolens tab i tilskud og den mistede statslige elevstøtte. 

Hver berørt kursusuge, hvor eleven er taget fri, vil i alt koste kr. 

3.500. 

 

Erstatning for skader 
Eleven skal erstatte de skader, som eleven forvolder på skolens 

eller andre elevers ejendom, bortset fra hændelige uheld. Så-

fremt elevens forældres ansvarsforsikring (familieforsikring) 

ikke dækker, eller hvis forældrene ikke har en sådan forsikring, 

forpligter forældrene sig til sammen med eleven at erstatte ska-

der forvoldt af eleven. Forsætlige skader og skader på elevens 

eget værelse er normalt ikke dækket af en ansvarsforsikring. Er-

statningen kan modregnes i depositummet, men er ikke begræn-

set til depositummets størrelse. 

 

 


