
 

 

REGLER OG VILKÅR 

 

Optagelsesprocedure 

Ansøgeren skal have fuldført de første 7 skoleår eller skal være fyldt 14 år og må ikke være fyldt 18 år inden 

skolestart. Når skolen har modtaget ansøgningsblanketten i udfyldt og underskrevet stand, bekræfter skolen 

modtagelsen.  

Fader/moder/værge indhenter en faglig udtalelse fra skolen, som også skal indeholde oplysninger om ele-

vens indstilling til undervisning og forhold til kammerater, samt en vurdering af, om eleven er normaltbega-

vet + dokumentation for, at eleven har læse-/skrive- og/eller matematikvanskeligheder (ordblindetest), Eleven 

kan først optages, når dokumentationen er modtaget, og eleven har besøgt skolen. 

 

Der gives Vrigsted Efterskole samtykke til at indhente ovennævnte oplysninger fra nuværende skole og 

PPR, hvis oplysningerne ikke fremgår af den dokumentation, som skolen har modtaget.  

Oplysningerne vil blive behandler fortroligt, og kun relevante medarbejdere vil få indsigt i oplysningerne. 

 

Der gives Vrigsted Efterskole samtykke til at behandle de helbredsoplysninger om eleven, som skolen 

har fået af jer eller tredjepart, fx fra tidligere skole, PPR, læge eller lign. 

 

Indmeldelsesgebyr 

Hvis ansøgeren bliver optaget, fremsender skolen udkast til Skolekontrakt efter 15. november og anmoder 

om betaling af indmeldelsesgebyr på 2.200,00 kr. Først når skolekontrakten er modtaget retur i underskrevet 

stand, og indmeldelsesgebyret er modtaget, er der reserveret plads til eleven på det ønskede kursus.  

Indmeldelsesgebyret fraregnes ikke i elevbetalingen og tilbagebetales ikke ved framelding eller ved kursets 

afslutning. 

 

Elevbetaling (Skolepenge) 

Skolen fastsætter hvert år prisen for en skoleuge = skolepenge. Fra elevbetalingen trækkes den statslige elev-

støtte samt evt. anden form for støtte. Det beløb, som forældrene herefter skal betale, kaldes egenbetalin-

gen. Elevstøtten til elever under 18 år er ikke skattepligtig for hverken elev eller forældre. Skolen ansøger om 

elevstøtten og modtager den fra staten. Afbryder eleven kurset efter mindre end 2 uger (5 uger, hvis der kun 

ydes grundstøtte) yder staten ikke elevstøtte. Egenbetalingen betales i 10 rater og betales forud. 1. rate for-

falder 1. august i skoleåret – se separat beregningsark. 

 

Depositum 

Til sikkerhed for opfyldelse af elevens/forældrenes/værgens forpligtelser i henhold til Skolekontrakten skal 

indbetales et depositum til skolen. Depositummet udgør 1000,00 kr., som skal indbetales senest 1. maj for-

ud for kursusstart. Ved optagelse efter denne dato indbetales depositum senest 8 dage efter, at skolekon-

trakten er underskrevet. Såfremt depositum ikke indbetales rettidigt anses ansøgningen/skolekontrakten som 

bortfaldet. 

Depositum tilbagebetales efter afsluttet kursus efter modregning af eventuelle skyldige elevbetalinger, geby-

rer, materialeforbrug m.v. 

Depositum tilbagebetales på samme måde ved rettidigt varslet afbrydelse af skoleopholdet. 

 

Framelding, udeblivelse og opsigelse 

Såfremt eleven udebliver ved kursusstart bortfalder elevpladsen. 

Efterskoleopholdet kan af elev/forældre varsles afbrudt/opsagt skriftligt med 4 ugers varsel til udgangen af 

en kursusuge. Varslet opsigelse forudsætter, at eleven fortsætter sit skoleophold indtil det varslede ophør.  

 

Misligholdelse 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 skolens 

påbud og anvisninger eller i øvrigt udviser en adfærd, som er uforenelig med skoleopholdet. Ved uvarslet 

afbrydelse betales en afbrydelsesbetaling på 3000,00 kr. 

Foreligger der grov eller gentagen misligholdelse, kan skolen med omgående virkning bortvise eleven. Brug 

af hash og andre euforiserende stoffer samt øl og spiritus betragtes altid som grov misligholdelse. Det sam-

me gælder tyveri og voldelig eller truende adfærd. 

En elev kan ikke forventes fritaget for undervisning/ophold på skolen i flere dage (eksempelvis for at tage på 

ferie med forældre) uden for skolens ferier.  

 

Erstatning 

Eleven skal erstatte de skader, som eleven forvolder på skolens eller andre elevers ejendom bortset fra hæn-

delige uheld. Såfremt elevens forældres/værges ansvarsforsikring (familieforsikring) ikke dækker, eller hvis 

forældre/værge ikke har en sådan forsikring, forpligter forældre/værge sig til sammen med eleven at erstatte 

skader forvoldt af eleven. Erstatningen kan modregnes i depositummet, men er ikke begrænset til deposi-

tummets størrelse. Skolen anbefaler, at I har både ansvars- og ulykkesforsikring, da efterskolen ikke har kol-

lektive forsikringer på disse områder. 

 


