
 

 

 
 
 
 
 

Følgende økonomiske og juridiske vilkår gælder for skoleopholdet på 
Faaborgegnens Efterskole: 
 
 
Indmeldelsesgebyr:  
Indmeldelsesgebyret er på Kr. 500,00. Det skal som udgangspunkt betales senest 14 dage 
efter, at Faaborgegnes Efterskole skriftligt har bekræftet modtagelsen af ansøgningen om 
optagelse. Såfremt indmeldingsgebyr ikke betales rettidigt, betragtes eleven som udmeldt.   
Såfremt eleven optages på venteliste, opkræves et ventelistegebyr på kr. 200,00.      
Indmeldelsesgebyret/ventelistegebyret tilbagebetales ikke. 
 
Depositum:  
Et depositum på 1.500,00, skal som udgangspunkt betales senest den 1. september året før, 
at du er optaget på Faaborgegnens Efterskole. 
Såfremt depositum ikke betales rettidigt, betragtes eleven som udmeldt. 
For depositum gælder følgende vilkår: 

1. Depositum modregnes materialeforbrug og køb af ordbøger m.v. 
2. Depositum tilbagebetales efter gennemført skoleår, eller ved varslet udmeldelse. 

Beløbet modregnes evt. skyldige skolepenge og andet. Såfremt pladsen frameldes 
inden skolestart, tilfalder de indbetalte beløb skolen som gebyr. Ved udmeldelse 
inden fuldført skoleår er de indbetalte beløb ligeledes tabt.  Ved fuldført skoleår  
modregnes eventuelle skyldige skolepenge, materialeforbrug m.v., hvorefter et evt. 
restbeløb tilbagebetales. Opkrævning af depositum fremsendes fra skolen. 

 
Skolepenge:  
Udgør kr. 2.575 pr. uge (skoleåret 2022/23). (42 uger, et helt skoleår = kr. 108.150,00). Fra 
beløbet skal trækkes elevstøtte. Det endelige beløb kan udregnes på www.faae.dk under, 
for forældre. 
Det beløb, som herefter skal betales, kaldes egenbetalingen. Egenbetalingen vil med det nu-
værende tilskudsniveau og prisniveau (for skoleåret 2022-23) ligge mellem kr. 1.244 og kr. 
1.934 pr. uge, (eller mellem kr. 4.750 og kr. 7.384 pr. måned i 11 måneder med første 
betaling den 1. august 2022). Heri er fratrukket kr. 2.000, som betales forud for den 1. marts 
2022. 
 
For skolepengene gælder følgende vilkår: 

• Skolepengene dækker alle udgifter i forbindelse med skoleåret. Bl.a. kost og logi på 
skolen 7 dage om ugen, bøger, hæfter og andet almindeligt undervisningsmateriale 
samt lejrskoler og andre ekskursioner.          
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• Skolen ansøger på elevens vegne om elevstøtte. Støtten modregnes i skole- 
pengene. 

• For elever under 18 år er elevstøtten ikke skattepligtig, hverken for elev eller 
forældre. Når eleven fylder 18 år, bliver elevstøtten skattepligtig for eleven, og 
skolen har pligt til at oplyse skattemyndighederne om den modtagne støtte.  

• 1. februar før skolestart opkræves 1. rate af skolepengene, som et a conto beløb på 
kr. 2.000,00. Såfremt pladsen frameldes inden skolestart, tilfalder det indbetalte 
beløb skolen som gebyr. 

 
 
Udeblivelse 
Såfremt eleven udebliver ved kursusstart, bortfalder elevpladsen, og der opkræves et ude-
blivelsesgebyr svarende til en afbrydelsesbetaling på 2 ugers skolepenge uden elevstøtte. 
Depositum refunderes ikke. 
 
Varslet afbrydelse af skoleophold: 
Efterskoleopholdet kan af elev/forældre, afbrydes/opsiges med 4 ugers varsel til udgangen af 
en kursusuge. Varslet opsigelse forudsætter, at eleven fortsætter sit skoleophold indtil det 
varslede ophør. Ved varslet opsigelse refunderes depositum, som ved almindelig skole-
afslutning, og der betales ikke udmeldelsesgebyr. Der betales dog for det antal uger, som 
eleven har været på skolen. 
 
Afbrydelse af opholdet i utide:  
Såfremt opholdet afbrydes i utide, forpligter forældre/værgen sig til at betale skolepenge 
indtil afbrydelsestidspunktet, plus en afbrydelsesbetaling på 2 ugers skolepenge uden 
elevstøtte. Afbrydelsesbetalingen forfalder uanset om det er eleven/forældrene/værgen 
eller skolen, der tager initiativ til afbrydelsen. Afbrydelse af opholdet fra skolens side 
forudsætter f.eks. brud på skolens regler. 
 
Erstatningskrav:  
Elevens (elevens/forældrenes/værgens) forsikring skal erstatte de skader, som eleven 
forvolder, bortset fra hændelige uheld. Såfremt elevens, forældrenes/værgens 
familieforsikring ikke dækker, eller hvis forældre/værge ikke har en sådan forsikring, 
forpligter forældrene/værgen sig til sammen med eleven at erstatte skader forvoldt af 
eleven. 
  



 

 

 
 
 
Fritagelse for undervisning eller ophold på skolen:  
En elev kan som udgangspunkt ikke fritages for undervisning/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 elevstøtte. Ønsker forældrene alligevel at tage eleven ude i 
nogle dage, vil forældrene – ud over den normale egenbetaling – skulle dække skolens tab i 
tilskud og den mistede statslige elevstøtte, hvilket vil beløbe sig til ca. 2.000 kr. pr. berørt 
kursusuge. 
 
Skolens regler:  
Hvor så mange mennesker skal fungere i et fællesskab, har vi nogle få regler, som vi anser 
for nødvendige:  

• Vi forventer en positiv og ansvarlig optræden 

• Der er mødepligt til alle timer 

• Det er forbudt at være påvirket af, nyde eller besidde øl, spiritus, euforiserende 
stoffer eller lignende, ligesom snifning af enhver art ikke er tilladt  

• Skolen er røgfri – det er ikke tilladt at ryge, tage snus,  benytte e-cigaretter eller  
andre tobaksvarer. 

Overtrædelse af skolens regler kan medføre bortvisning fra skolen. 
 
Ved underskrift af skolekontrakt og betaling af indmeldelsesgebyr/ventelistegebyr 
bekræfter elev, forældre/værge, at ovenstående økonomiske og juridiske vilkår for 
skoleopholdet på Faaborgegnens Efterskole accepteres. 
                                                                                                                                                                                       
 
                                                                                                                                                                                   
 


