OPHOLDSBETALING
Efterskoleopholdet 2022/23 er på 42 uger og koster kr. 2.495 pr uge, i alt kr. 104.790

STATSSTØTTEN

Ydes efter en fast skala, dannet på grundlag af husstandsindkomsten for 2020. Hvis ansøgning
om statslig elevstøtte ikke returneres til skolen, må skolen kun anvende grundstøttesats.
Statsstøtte beregnes efter gældende regler.
Støtte gives som hovedregel til unge mellem 14 og 18 år, hvilket vil sige, at eleven inden
skolestart skal være fyldt 14 år og ikke må være fyldt 18 år.
Elever, der ikke er fyldt 14 år, skal have gået 7 år i skole.
Elever, der er fyldt 18 år, kan få dispensation.

UDMELDELSE/BORTVISNING

Efterskoleopholdet kan af elev/forældre/sagsbehandler skriftligt varsles afbrudt/opsagt med 4
ugers varsel til udgangen af en kursusuge. Varslet opsigelse forudsætter, at eleven fortsætter sit
skoleophold indtil det varslede ophør. Hvis opholdet afbrydes uden dette varsel, vil der blive
afkrævet en afbrydelsesbetaling på 9.980,- kr., svarende til 4 ugers elevbetaling uden fradrag af
statslig elevstøtte.

ELEVØDELÆGGELSER

For alle elevødelæggelser opkræves erstatning.

HJEMREJSEORDNING

Kan søges via egen kommune. Der kan være tale om støtte gennem såvel beskæftigelsesmidler
som socialforvaltningen.

Der er mulighed for at tilmelde til skolens busordning. Skolen har egne busser og egne
chauffører. Ruteplan udarbejdes endeligt, når årets elevsammensætning kendes. Pt. kører vi fra
Nysted til Høje Tåstrup med stop i Nykøbing F., Stensved, Rønnede og Køge Nord. Busserne
kører fredag ved endt skolegang og eleverne afhentes igen søndag aften.

Fonde, der yder tilskud til efterskoleophold, kan findes på www.efterskolerne.dk, hvor
ansøgningsfrist også er oplyst.

PRISER/SATSER - ALLE PRISER ER TUR/RETUR

EKSTRA STØTTE

Skolen tildeles midler, der i særlige tilfælde kan søges. Hver sag behandles individuelt.
Ansøgningsskema rekvireres ved henvendelse til skolens administration.

INDMELDELSESGEBYR & DEPOSITUM

Indmeldelsesgebyr på kr. 1.000, samt depositum på kr. 2.000 skal være indbetalt, inden eleven
kan optages på skolen.
Ved skoleårets afslutning modregnes depositum på slutopgørelsen og saldoen overføres til den
oplyste bankkonto. Såfremt eleven er tilmeldt det efterfølgende skoleår, vil depositum blive
overført til dette skoleår og der vil blive opkrævet nyt indmeldelsesgebyr.
OBS. Frameldes eleven før 1. april 2022 tilbagebetales depositum. Ved senere frameldelse
mistes depositum.

SKOLEPENGE

Er opholdsbetaling med fradrag af statsstøtte og evt. ekstra støtte. Det er den egenbetaling, som
forældre etc. skal betale. Når statsstøttesats er beregnet vil betalingsopgørelse for hele
skoleåret blive udarbejdet.

Skolepenge fordeles over 10 rater
1. rate forfalder 2. aug. 2022 og 10. rate 2. maj 2023.
BETALINGSBETINGELSER

Hvis betaling ikke modtages rettidigt og skolen må fremsende betalingspåmindelse, vil der
blive opkrævet gebyr på kr. 100 pr. betalingspåmindelse.

Høje Tåstrup
Køge Nord
Rønnede, afkørsel 37
Stensved, afkørsel 41
Nykøbing F.

280 kr.
250 kr.
210 kr.
120 kr.
70 kr.

Hjemrejseordning er en aconto ordning, hvor der indbetales kr. 150 pr. uge (dog kun kr. 40 pr.
uge ved tilmelding til Nykøbing F.). Ved skoleårets afslutning opgøres hjemrejse-konto og der
refunderes/opkræves evt. overskydende/manglende indbetaling.
Ingen elever får lov at tage hjem uden forældre har givet tilladelse ved kontakt med
elevens kontaktlærer.

OPSTALDNING AF HEST

Det er muligt at have egen hest med på Nysted Efterskole.
Pris pr. måned for opstaldning af hest inkl. foder er i løsdrift kr. 1.000 eller i boks kr. 2.200
Ønsker man specielt foder, skal man selv levere det til skolen.
Elever, der anvender tilbud om opstaldning af hest, indgår automatisk i pasningsturnus.
Ejeren skal selv forsikre sin hest, både ansvar og evt. dyrlægeforsikring.

Særlige undervisningstilbud:
Jagttegn:
Traktorkørekort

1000 kr.
600 kr.

Betalingsvedtægt
Skoleåret 2022/2023

Nysted Efterskole – Skansevej 22 – 4880 Nysted
Tlf. 54 87 11 78

Email: info@nysted-efterskole.dk
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www.nysted-efterskole.dk

