
PARTER
Elevens navn: ________________________________________________
er optaget som elev på Grejsdalens Efterskole
i skoleåret 2022/2023, hvor han/hun skal gå i _____________________________.

Optagelsen er betinget af rettidig indbetaling af indmeldelsesgebyr og underskrevet skolekontrakt. 
Derudover er eleven optaget på baggrund af de oplysninger, som er blevet givet i forbindelse med opta-
gelsessamtalen. Skulle væsentlige oplysninger være tilbageholdt for os, så forbeholder vi os retten til at 
genoverveje efterskoleopholdet.

BETALINGER:
Elevbetalingen udgør kr. 2.660,-/uge.

I dette beløb er inkluderet alle udgifter til nødvendige bøger, materialer, studieture.
Udover elevbetalingen kan komme udgifter til ekstra materialeforbrug på linje- og valgfag.

Indmeldelsesgebyr kr. 1.000,- skal indbetales senest 14 dage efter modtagelsen af opkrævningen.

Garantibeløb (tidligere kaldet depositum) på kr. 2.000,- opkræves sammen med første rate skolepenge. 
Af depositum trækkes betaling for skoletøj, skolefoto af elevholdet og blå bog.

Alle betalinger til skolen skal ske til efterskolens bankkonto i Frøs Sparekasse - reg.nr. 7685 - kontonr. 
0000069833 med tydelig angivelse af elevnavn og betalingens art.

Betalinger fra skolen til forældre/værge – evt. tilbagebetaling af depositum – kan ske 

til: ______________________ Bank/ Sparekasse, reg. nr. ________ 

kontonr. _________________________

VILKÅR I ØVRIGT
For optagelsen gælder i øvrigt de vilkår, som er anført på bagsiden af nærværende skolekontrakt.

Denne skolekontrakt udarbejdes og underskrives i to eksemplarer, hvoraf forældre/værge beholder 
det ene eksemplar, og det andet eksemplar opbevares på skolen. Forældre/værge bekræfter ved deres 
underskrift tillige at have læst og accepteret skolens værdigrundlag, indholdsplan, samt de på bagsiden 
gældende regler.

UNDERSKRIFTER

Dato: __________

Fader: ___________________________   Moder: ___________________________

Værge: ____________________________________________________

Elevens underskrift: __________________________________________

Skolens underskrift: ___________________________________   Dato: __________

S K O L E K O N T R A K T  2022-2023



Regler og vilkår
Optagelsesprocedure
Senest i forbindelse med skolestart fremsender skolen skolekontrakten og anmoder om betaling af indmel-
delsesgebyr. Når skolekontrakten er modtaget i underskrevet stand, og indmeldelsesgebyret er betalt, er der 
reserveret en plads til eleven på det ønskede kursus.

Elevbetaling (Skolepenge)
Elevbetalingen udgør kr. 2.660,- pr. uge for skoleåret 2022/2023, hvilket bliver i alt kr. 111.720,-.

Fra elevbetalingen trækkes den statslige elevstøtte samt evt. anden form for støtte. Det beløb, som for-
ældrene herefter skal betale, kaldes egenbetalingen. Elevstøtten til elever under 18 år er ikke skattepligtig 
for hverken elev eller forældre. Skolen ansøger om elevstøtten. Afbryder eleven kurset efter mindre end 2 
uger ydes ingen elevstøtte.

Ved manglende indbetaling af forældres egenbetaling kontaktes hjemmet første gang efter en måned. 
Hvis der ikke reageres på første og anden kontakt, varsles at eleven må stoppe, hvis ikke der omgående ind-
gås dialog med skolen.

Garantibeløb
Til sikkerhed for opfyldelse af elevens/forældrenes/værgens forpligtelser i henhold til skolekontrakten skal 
indbetales et garantibeløb til skolen. Garantibeløbet udgør kr. 2.000,-. 

Garantibeløbet tilbagebetales senest 14 dage efter afsluttet kursus efter modregning af eventuelle skyl-
dige beløb.

Ved enhver form for afbrydelse af et igangværende skoleår tilbagebetales garantibeløbet ikke.

Framelding, udeblivelse og opsigelse
Såfremt forældrene framelder eleven før kursusstart, tilbageholdes indmeldelsesgebyret. 

Efterskoleopholdet kan i løbet af skoleåret af forældre/værge afbrydes/opsiges med 4 ugers varsel til 
udgangen af en kursusuge. 

Eleven kan fortsætte undervisningen i hele opsigelsesperioden. Hvis undervisningen fortsættes i opsi-
gelsesperioden betales alm. forældrebetaling. Hvis skolegangen ophører før udløbet af opsigelsen, betales 
fuld ugepris.

Misligholdelse af skolekontrakt og bortvisning
Misligholdelse af skolekontrakten foreligger, såfremt eleven afbryder efterskoleopholdet uden det ovenfor 
anførte varsel, eller hvis eleven overtræder skolens regler eller landets love, undlader at efterkomme sko-
lens påbud og anvisninger (jvf basisregel 3 om samarbejde) eller i øvrigt udviser en adfærd, som er uforene-
lig med skoleopholdet. Foreligger der grov eller gentagen misligholdelse, kan skolen med omgående virkning 
bortvise eleven.

Brug af hash, amfetamin og andre euforiserende stoffer uanset omfang, både mens eleven er under 
skolens tilsyn og i hjemmeweekender, betragtes som grov misligholdelse. Øl, spiritus (herunder bl.a. Breezer, 
Sommersby), ophold på det modsatte køns værelsesafsnit og seksuelt samvær, mens skolen har ansvaret 
for eleven, betragtes ligeledes som grov misligholdelse af kontrakten. 

I alle ovenstående tilfælde sendes eleven oftest hjem samme dag, og vi behandler efterfølgende sagen 
ud fra et samlet trivsels- og tillidsbillede. Herefter meddeles den endelige beslutning til hjem og evt. andre 
interessenter.

Medbringer eleven hash, amfetamin eller andre euforiserende stoffer uanset omfang til skolen, medfører 
det øjeblikkelig bortvisning af eleven og karantæne fra GE den restende del af skoleåret.

En bortvist elev skal betale afbrydelsesbetaling på kr. 5.000,- og har karantæne på Grejsdalens Efter-
skole den resterende del af pågældende skoleår. En længere karantæne kan tildeles.

Konverteres bortvisningen til midlertidig hjemsendelse, dækker forældre/ værge skolens tab af statstil-
skud i den pågældende periode og betaler fuld ugepris.

Ferier i almindelige skoleuger, samt fritagelse fra undervisning
En elev kan ikke fritages for undervisning/ophold på skolen i flere dage (eksempelvis for at tage på ferie med 
forældre) uden for skolens ferier. Sker det alligevel mod skolens ønske, så bortfalder elevstøtten, og foræl-
drene dækker selv hele elevbetalingen på kr. 2.660,- pr. uge + skolens tabte tilskud på kr. 1.500,-.

Erstatning
Eleven skal erstatte de skader, som eleven forvolder på skolens eller andre elevers ejendom. Vi anbefaler, at 
man tegner en forsikring, der dækker, hvad der måtte kunne opstå. Typisk er der tale om både indboforsik-
ring og ansvarsforsikring. Jeres forsikringsselskab vil kunne hjælpe med at afklare dækning.


