SKOLEKONTRAKT
FOR BORNHOLMS EFTERSKOLE

BORNHOLMS EFTERSKOLE
Haslevej 103
DK - 3700 Rønne
Cvr.nr. 63447412
Tel: +(45) 56 95 13 43
Mail: info@bornholmsefterskole.dk
Web: www.bornholmsefterskole.dk

Ansøgning om optagelse i skoleåret 20____/____ på Bornholms Efterskole.
På linje:
Elev:
Cpr.nr.:
Fulde navn:
Adresse:
Postnr./by:
Mail:
Mobil:
Nuværende klassetrin:
Nuværende skole:
Bopælskommune:

Forældreforhold:
Mor:

Far:

Cpr.nr:
Fulde navn:
Adresse:
Postnr./by:
Tlf. privat:
Mobil:
Tlf. arbejde:
Mail (privat)
Bopælskommune:
Forældremyndighed:

Ja

Nej

Fælles

Ja

Nej

Fælles

Primære kontakt:

Ja

Nej

Fælles

Ja

Nej

Fælles

Betaling:
Som udgangspunkt hæfter forældrene solidarisk for betaling af skolepenge og andre udgifter forbundet med
efterskoleopholdet. Såfremt andre end forældrene (f.eks. kommunen) indestår for betalingen, angives det
her:

Betalingskommune:
Sagsbehandler:
Kontaktoplysninger:

Ved optagelse opkræves et indmeldelsesgebyr på kr. 2.000,- samt opstartspakke kr. 1.000,- efter du har været
til informationsmøde på skolen. Når gebyret/opstartspakken er indbetalt, og du har modtaget skolens skriftlige
accept, er du endelig optaget.

I maj måned, inden skolestart, opkræves en aconto-rate på kr. 7.000. Denne aconto-rate modregnes i de
sidste 2 rater. Elevbetalingen udgør kr. 2.450 pr. uge i 42 skoleuger i skoleåret 2021/22 og kr. 2.500 pr. uge i
2022/23.
Elevbetalingen, fratrukket statsstøtte, indeholder alle udgifter til materialer, ekskursioner, udlandsrejser mv.
Der tages dog forbehold for prisstigning for skoleår, der ligger længere ude i fremtiden end ovennævnte.
Såfremt en elev måtte afbryde kurset inden dets slutning, kan det ske med 4 skoleugers skriftlig varsel. Eleven
fortsætter sit skoleophold indtil det varslede ophør. Skulle en elev afbryde kurset uden 4 ugers varsel, eller
hvis en elev bliver bortvist, skal der betales et afbrydelsesgebyr på kr. 2.000 pr. uge (max. kr. 8.000).
Det anbefales altid, inden en evt. afbrydelse, at tage kontakt til skolens administration for gennemgang af de
økonomiske konsekvenser.
Undertegnede er orienteret om og indforstået med at hæfte for eventuelle skader og hærværk forvoldt af
eleven, dog for maximalt kr. 8.000, og godkender herved forannævnte ansøgning om optagelse.
Undertegnede påtager sig samtidig, som selvskyldnerkautionist, at hæfte for et hvilket som helst krav, skolen
måtte have mod eleven, i forbindelse med dennes ophold, herunder elevbetaling mv.
Der henvises i øvrigt til Efterskoleforeningens optagelsesvilkår ”Etik & Kontrakt – Kodeks for
efterskolekontrakter”, som findes på skolens hjemmeside.
Underskrifter:
I følge Forældreansvarsloven skal forældre med fælles forældremyndighed være enige om skolevalget. Derfor
kræves begge indehavers underskrift.

Dato og underskrift:
Mor:
Far:
Eleven:
Evt. værge:

