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Optagelsesprocedure 
Når I har tilmeldt jer og betalt de 1000,- kr. i indmel-
delsesgebyr, modtager I en bekræftelse på om I er 
optaget eller kommet på en venteliste. Det koster 
ikke noget at stå på ventelisten. 
I august året inden skolestart opkræver vi et start-
gebyr på kr. 3000 – vi sender en opkrævning. 
 
Elevbetaling (Skolepenge) 
Skoleåret er på 42 uger som betales over 12 mdr. 
Start 1. juni. 
Elevbetalingen udgør kr. 2.650 pr. uge for skoleåret 
2022-2023.  
Fra elevbetalingen trækkes den statslige elevstøtte 
og evt. anden form for støtte.  
Det beløb, som I herefter skal betale, kaldes egen-
betalingen.  
Elevstøtten til elever under 18 år er ikke skatteplig-
tig for hverken elev eller forældre.  
Vi ansøger om elevstøtten hos staten.  
Afbryder du skoleopholdet efter mindre end 2 uger 
ydes ingen elevstøtte. 
 
Indmeldelsesgebyr 
Kr. 1000,- betales ved tilmelding  
Det er et administrationsgebyr, som ikke tilbagebe-
tales. 
 
Opstartsbetaling  
Forud for skolestart opkræver vi opstartsbetaling 
kr. 3000. som dækker paradetøj, opvisningstøj, spil-
lesæt, & iPad cover, til eleverne.  
Indbetalingen tilbagebetales ikke ved framelding.  
Opstartsbetalingen betales omkring september året 
før skolestart. (Vi sender en opkrævning)  
Hvis opstartsbetalingen ikke bliver betalt rettidigt, 
annullerer vi ansøgningen/skolekontrakten.  
 
Ferie 
Du kan ikke forvente at blive fritaget for undervis-
ning/ophold på skolen i flere dage, (eksempelvis for 
at tage på skiferie) uden for skolens ferier.  
Hvis det alligevel sker, betragtes eleven som ud-
meldt i den pågældende uge, (jf. ministeriets reg 
ler) og vi opkræver derfor 3.000 kr. plus den pågæl-
dende uges egenbetaling. 
  
 
Framelding, udeblivelse, opsigelse, m.v. 
Hvis du udebliver ved kursusstart, bortfalder din 
elevplads. Indmeldelses og opstartsgebyret tilbage-
betales ikke og vi opkræver et afbrydelsesgebyr på 
8.000 kr.  

Du kan afbryde opholdet inden skoleårets afslut-
ning, med fire ugers skriftligt varsel, til udgangen af 
en kursusuge. 
Varslet opsigelse forudsætter, at skoleopholdet fort-
sætter, indtil det varslede ophør.  
 
Bortvisning og misligholdelse af skolekontrakt 
Du misligholder skolekontrakten, hvis du afbryder 
efterskoleopholdet uden de 4 ugers varsel eller hvis 
du overtræder skolens regler eller landets love. Li-
geledes hvis du undlader at efterkomme skolens 
påbud og anvisninger eller i øvrigt udviser en ad-
færd, som er uforenelig med skoleopholdet.  
Brug af hash og andre euforiserende stoffer samt øl 
og spiritus betragtes altid som grov misligholdelse. 
Det samme gælder tyveri og voldelig eller truende 
adfærd. 
Ved misligholdelse af skolekontrakten kan skolen 
med omgående virkning bortvise dig.  
Hvis du bliver bortvist, betales et afbrydelsesgebyr 
på kr. 8.000, -  
 
Erstatning 
Du skal erstatte de forsætlige skader, som du for-
volder på skolens eller andre elevers ejendom, 
bortset fra hændelige uheld.  
Såfremt jeres ansvarsforsikring (familieforsikring) 
ikke dækker, eller hvis I ikke har en sådan forsik-
ring, forpligter I jer til at erstatte skader som du har 
forvoldt. 


