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Elevbetalingen udgør i skoleåret 2021/22 kr. 2.650 pr. uge. Fra dette beløb trækkes et individuelt
statstilskud, som beregnes på baggrund af husstandens indkomst. Ugeprisen er inkl. lejrskoler og
undervisningsmaterialer.
Pladsen er reserveret når indskrivningsgebyret er skolen i hænde.
Ved framelding fra elever som har fået tilbudt/reserveret en plads refunderes gebyret ikke.
Ventelisteelever opkræves først indskrivningsgebyr når der tilbydes en plads.
Elevbetalingen fordeles på 10 rater hen over skoleåret. Første rate falder i juni inden skolestart,
hvorimod juli, januar og følgende juni er betalingsfri.
Ved bortvisning/udmeldelse/afbrydelse af opholdet efter skolestart betales 3 ugers skolepenge
uden fradrag af statsstøtte.
Alle elever på Faarevejle Efterskole, får udleveret en iPad. IPad’en bruger vi i undervisningen som
grundlæggende it-redskab. Da vore iPads skal være indrullet i Device Enrollment Program (DEP),
for at kunne fungere som vi ønsker, kan man ikke medbringe sin egen. Der betales et obligatorisk
gebyr på kr. 3.400 ved skolestart for udlevering af iPad til skolebrug. Gebyret dækker iPad og
cover.
En elev kan ikke forventes fritaget for undervisning/ophold på skolen, eksempelvis for at tage på
ferie med forældre udenfor skolens ferier. I de tilfælde må eleven ikke medgå i de beregninger,
som udløser økonomiske tilskud til skolen og eleven, hvorfor skolen i sådanne tilfælde vil opkræve
et beløb svarende til den mistede indtægt (egenbetaling + statstilskud + elevstøtte) på ca.
kr.3.000. pr. uge.
Ved længerevarende sygdom holdes kontakten mellem skolen og hjemmet, og betalingen
fortsætter som sædvanligt.
Eleven skal erstatte de skader, som eleven forvolder på skolens eller andres ejendom herunder
den udleverede iPad. Såfremt elevens forældres ansvars-/familieforsikring ikke dækker, eller hvis
forældrene ikke har en sådan forsikring, forpligter forældrene sig til sammen med eleven at
erstatte skader forvoldt af eleven.
Bortkomne nøgler skal erstattes straks og koster kr. 275 pr. stk.
Skolen kan, i enkelte tilfælde yde, en beskeden, individuel støtte til betalingen. Støtte søges ved
henvendelse til forstanderen.

