Økonomi for skoleåret 2020/21 Rødding Efterskole:
Priser
Ugeprisen for skoleåret 2020/2021 er kr. 2.450,- og skoleåret består af 42 undervisningsuger. Staten yder
støtte til opholdet. Skolen sender skema til udfyldelse om ansøgning af elevstøtte. Egenbetalingen er typisk
mellem ca.50.500-78.500kr.
Derudover opkræver vi et indmeldelsesgebyr på 1.000 kr. som betales ved aflevering af indmeldelsesblanketten.
Overføres til konto 9740-8875724941. Noter elevens fulde navn og fødselsdato. Der kan også overføres via
MobilePay på 699092.
Beregning af elevstøtte
Statsstøtten beregnes ud fra husstandens indkomst 2 år før skolestart. Man kan beregne
prisen på efterskoleopholdet på Efterskoleforeningens hjemmeside, www.efterskolerne.dk.
Den samlede egenbetaling (ugeprisen fratrukket statstilskuddet) fordeles på 10 rater i månederne 1.
august til og med 1. maj.
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.
Sønderjydsk Skoleforening
Ved medlemskab af Sønderjydsk Skoleforening, kan man søge tilskud til efterskoleophold. Se mere på Deres
hjemmeside: Sønderjydsk Skoleforening.
Individuel supplerende støtte
Der kan søges om individuel supplerende støtte udover den almindelige statslige elevstøtte.
Skolerne modtager hvert år en pulje fra staten. Denne pulje er øremærket til at hjælpe forældre, der har
svært ved at finansiere et efterskoleophold.
Det er skolen, der afgør til hvem og med hvilket beløb, der kan ydes hjælp til nedsættelse af
egenbetalingen.
Afbrydelse af efterskoleopholdet
Afbrydes efterskoleopholdet, må vedkommende, der har det økonomiske ansvar i forbindelse med
opholdet, være indstillet på at betale for 4 uger ud over den tid, den unge har været elev på
efterskolen. Dette uanset om udmeldelsen sker på elevens, hjemmets eller skolens initiativ.
Hertil ydes ikke statstilskud.
Familieulykkesforsikring
Det anbefales at have en familieulykkesforsikring, da eleven skal erstatte evt. skader, der er ansvar for efter
almindelige erstatningsregler.
Billeder
I løbet af skoleåret tager vi mange billeder af vores elever under ture, aktiviteter og undervisning. Disse
billeder forbeholder os retten til at bruge i vores markedsføringsmateriale.
Datatilsynet
I forbindelse med indberetning af kommunalt bidrag til Undervisningsministeriet sender vi elevens navn
og cpr. nr. Datatilsynet stiller krav om at vi skal orientere eleven herom.

