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FORVENTEDE SKOLEPENGE 2019/2020 
 
Vores skolepenge er beregnet således: At den tager udgangspunkt i nedenstående satser, som 
ikke inkluderer ekstrabetaling til lejrskoler og klassekasser.  Har man mere end et barn tilmeldt 
skolen fås familierabat. Rabatten fordeler sig således: Yngste barn 0%, næstyngste 25% og 
efterfølgende børn 100%. 

 
FO/KLUB 
Det er obligatorisk for 0.-5. klasse at betale for skolens generelle FO-ordning 
(fællesfritidsordning), som dagligt holder åbent kl. 7.00-16.30. Samt klub for 6.-7. årgang hvor 
elever kan være mandag til fredag til kl. 16.00. 
 
INDSKUD 
Der betales indskud fra 0.-7. klasse på kr. 5.000, indskuddet nedskrives med 10% årligt over de 
år barnet går på skolen. 8.-9. årgang betaler kr. 4.100 som nedskrives med kr. 500 pr. år. 
 
DEPOSITUM 
10. klasserne betaler 2 måneders skolepenge i depositum, som modregnes betaling for de sidste 
2 måneder, eleven er tilmeldt skolen - juni og juli måned. Frafalder man pladsen inden skolestart, 
mister man sit depositum. 
 
KLASSEKASSE/OPSPARING TIL LEJR 
Skolen opkræver et månedligt beløb på kr. 100 til dækning af lejrskole og klassekasse. Ved 
klassekasse forstås alle de udgifter til den enkelte klasse, som ikke dækkes af de midler 
afdelingerne råder over. Beløbet reguleres efter behov. Kr. 15 af de kr. 100 hensættes til brug 
for en længere og dyrere lejrskole i 8. eller 9. klasse. Beløbet opkræves sammen med 
skolepengene og der findes ingen rabatordning. 

Hver klasse har en konto. Det er klassens penge. Der skal derfor ikke indbetales ekstra for nye 
elever, ligesom elever der måtte forlade en klasse ikke får udbetalt en del af et eventuelt 
indestående. 10. klasse betaler et månedligt beløb på kr. 375 som opsparing til en udenlandstur. 

 Indskud  Skolepenge FO/Klub Klassekasse  I alt  

0.-2. 5.000 1.620 970 100 2.690 

3.-5. 5.000 1.620 520 100 2.240 

6.-7. 5.000 1.990 150 100 2.240 

8.-9. 4.100 1.990  100 2.090 

 Depositum Skolepenge  Opsparing lejr  

10. 2 x 2.365  1.990   375 2.365 


