Priser for skoleåret 2019/20 Rødding Efterskole:
Prisen for et år på efterskolen er kr. 2350,- pr. uge i 42 uger i alt kr. 98.700,-.
Der ydes et statstilskud på kr. 604 – kr. 1254 pr. uge afhængigt af husstandsindkomsten.
Egenbetalingen vil således ligge i intervallet: kr. 46.032 – kr. 73.332,- for hele skoleåret
Læs mere om tilskudsregler på: http://www.efterskole.dk
Prisen dækker alle udgifter til kost, undervisningsmaterialer, studieture mm. og der vil således ikke være
flere udgifter forbundet med opholdet ud over lommepenge.
Særlige aftaler om støttetimer begrundet i individuelle løsninger i form af:
 Særlig støtte grundet et fysisk handicap, - et kognitivt handicap el. andet
 Nødvendig brug af specielt udarbejdede undervisningsmaterialer
 Medarbejdernes deltagelse i møder udenfor skolen
PPR udtalelsen og visitationen af eleven, herunder samtale med bagland vil være afgørende for
udmøntning af støttetimebehovet.

Tilskud / ekstraordinært tilskud fra kommunen

Enkelte kommuner yder ekstraordinært tilskud til efterskoleophold. I bedes selv undersøge om jeres
kommune yder sådan et tilskud. Dette tilskud ydes oftest fra skoleforvaltningen eller
børne/ungeforvaltningen.
Der er også mulighed for at søge tilskud via socialforvaltningen ved henvendelse til en
socialrådgiver.

Sønderjysk Skoleforening

Ved medlemskab af Sønderjydsk Skoleforening, kan man søge tilskud til efterskoleophold.
Læs mere her om Sønderjysk Skoleforening

Individuel supplerende støtte

Forældre har mulighed for at søge om individuel elevstøtte, hvis særlige forhold gør sig gældende.
Tildeling af støtten er baseret på en konkret, individuel vurdering, - f.eks.:






Har familien mere end et barn på efterskole samme skoleår
Er man eneforsørger med særlige forhold og med en indkomst, der giver maksimum støtte, og der
ikke er anden supplerende støtte fra elevens hjemkommune
Er man elev fra udlandet, f.eks. Skandinavien eller Sydslesvig
Hvis man får væsentlige ændrede indkomstforhold i forhold til beregningsåret, kan bevilliges ekstra
støttet i forhold til den nye økonomiske situation
Hvis den ene forældre kommer på dagpenge/kontanthjælp forud for skolestart, eller i løbet af
skoleåret.

Støtten bevilliges efter skøn og uddeles til gennemførte uger.
Læs mere om individuel supplerende støtte

