ANSØGNINGSBLANKET Bornholms Efterskole
Navn: _________________________________________________________________________
vil gerne optages som elev på Bornholms Efterskole.
Jeg ønsker at gå i ____ klasse i skoleåret 2017/2018,
Jeg ønsker undervisning i _____ tysk ______fransk som 2. sprog.
Min adresse er:
Vej/husnummer: ______________________________________________________________
Postnummer og by: ____________________________________________________________
CPR-nummer: _________________________________________________________________
Nuværende skole ______________________________ Nuværende klasse _____________
Hjemkommune__________________________________
Eventuelle personlige oplysninger (f.eks. sygdom, handicap eller andre særlige
forhold) som skolen bør kende på forhånd: _____________________________________
_______________________________________________________________________________
Faders navn: ________________________
Moders navn: _______________________
Stilling: _____________________________
Stilling: _____________________________
Adresse: ____________________________
Adresse: ____________________________
Postnr. og by: _______________________
Postnr. og by: ______________________
CPR-nummer: _______________________
CPR-nummer: _______________________
Tlf. privat: _________ arbejde: ________
Tlf. privat: ________ arbejde: _________
Mobil tlf: ____________________________
Mobil tlf.: ___________________________
E-mail: ______________________________
E-mail: _____________________________
Hvis forælder er skilt skal oplyses navn og cpr.nr. på evt. ny samlever/mand/kone
til den forældre hvor barnet bor
Navn:____________________________________ cpr.nr._______________________________
Antal børn under 18 år af forældre & ægtefælle/samlever med bopæl på elevens adr._________

Undertegnede fader/moder/værge erklærer sig hermed indforstået med denne
ansøgning. Vi/jeg har gjort os/mig bekendt med ansøgningsproceduren og optagelsesvilkårene, som er anført på bagsiden af denne ansøgningsblanket.
Vi/jeg accepterer nævnte vilkår og forpligter os samtidigt til at betale samtlige
skyldige beløb i henhold til vilkårene, herunder betaling ved evt. utidig afbrydelse
af skoleopholdet.
Dato: ________________
Underskrift elev: _______________________________________________________________
Underskrift fader: ______________________________________________________________
Underskrift moder: _____________________________________________________________

REGLER OG VILKÅR
Optagelsesprocedure
Når skolen har modtaget ansøgningsblanket i udfyldt og underskrevet stand, bekræfter skolen
modtagelsen og fremsender opkrævning på indmeldelsesgebyr, samt oplysning om dato på besøgsdag.
Først når indmeldelsesgebyr er modtaget, er der reserveret plads til eleven på det ønskede kursus.
Endelig bekræftelse på optagelse vil blive fremsendt efter besøgsdag.
Elevbetaling (Skolepenge)
Elevbetalingen udgør kr. 2.200 pr. uge for skoleåret 2017/2018. Fra elevbetalingen trækkes den
statslige elevstøtte samt evt. anden form for støtte. Det beløb, som forældrene 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.
Indmeldelsesgebyr
Indmeldelsesgebyret udgør i alt kr. 3.000. Der opkræves 500 kr. ved tilmelding, restbeløbet opkræves efter besøgsdag som bliver afholdt ultimo april måned. Hvis framelding sker efter 1. maj er
hele beløbet tabt.
Depositum for udlever Ipad
Eleven får udleveret en Ipad ved skolestart, der skal betales et depositum på kr. 1.500 for denne.
Beløbet bliver tilbagebetalt når eleven ophører på skolen, og har afleveret Ipad’en i uskadt stand.
Framelding, udeblivelse, opsigelse, misligholdelse, bortvisning m.v.
Ved framelding senere end 1.juli eller udeblivelse ved kursusstart vil der blive opkrævet et beløb
på 7.000 kr. til hel eller delvis dækning af skolens tab, og indmeldelsesgebyret er tabt.
Efter kursusstart, kan efterskoleopholdet af elev/forældre varsles afbrudt/opsagt med 4 ugers
varsel til udgangen af en kursusuge. Varslet opsigelse forudsætter, at eleven fortsætter sit skoleophold indtil det varslede ophør.
Misligholdelse af skolekontrakt
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 7.000 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 samme gælder tyveri, og voldelig eller truende adfærd.
En bortvist elev skal betale afbrydelsesbetaling på 7.000 kr.
En elev kan ikke forventes fritaget for undervisning/ophold på skolen i flere dage (eksempelvis for
at tage på skiferie med forældre) uden for skolens ferier. Hvis eleven ønskes fritaget for at deltage
i familieferie ell. lignende, modtager eleven ikke statsstøtte eller tæller med i skolens elevtal den
uge. Derfor opkræves et gebyr på 5.000 kr. pr. uge ud over de normale skolepenge, om delvis
kompensation for skolens tabt af tilskud.
Erstatning
Eleven skal erstatte de skader, som eleven forvolder på skolens eller andre elevers ejendom bortset fra hændelige 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.
Personregistrering:
Vi gør opmærksom på at dit/Jeres barns navn og adr. vil blive registreret på adr.lister til forældre
samt deltagerlister ifm. lejrskole/rejseforsikring.
Cpr.nr. vil blive registreret ifm. ansøgning om statsstøtte, indberetning om deltagelse på kursus til
hjemkommune, stat, UU-vejledning samt ved indberetning af eksamensresultat.

