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Betaling for kurset skal ske månedsvis forud efter en faldende skala, jvf. betalingsopgørelse, der fremsendes ca. 1 
måned før kursusstart.  
Prisen er 1.495 kr. pr. uge, men i opgørelsen har vi fratrukket den statsstøtte, som opnås, og beløbet andrager derfor 
kun 1.195 kr. (Skolen sørger for at statsstøtten fratrækkes, det er ikke noget eleven først skal søge om). Vær 
opmærksom på, at første rate af skolepengene skal indbetales inden skolestart iht. nævnte betalingsopgørelse. 

Indbetalinger kan ske på skolens bankkonto: 6192 000 7175 620 eller direkte på skolens kontor. 

Ved tilmelding af eleven opkræves et tilmeldingsgebyr på 3.500 kr. der dækker studierejsen samt for 1.200 kr. 
materialer til undervisningen. Gebyret bliver ikke tilbagebetalt ved gennemført kursus. Ved framelding senere end 2 
måneder før kursusstart tilbagebetales 2.000 kr. Afbrydes kurset bliver tilmeldingsgebyret ikke tilbagebetalt. Dette 
gælder også ved bortvisning. 

Alle udgifter i forbindelse med højskoleopholdet er betalt, og kun hvis elevens materialeforbrug er større end 1.200 Kr., 
skal der betales yderligere. Fra materialekontoen kan også trækkes f.eks. entreer til forestillinger og lignende i 
forbindelse med undervisning. Eleven vil løbende kunne orientere sig om sit materialeforbrug. 

Hvis eleven holder fri fra skolen i fx en uge, udløses der ikke statsstøtte til højskoleopholdet i den uge, dvs. at 
ugeprisen da vil være 1.495 kr. 
Hvis kurset afbrydes, skal der betales et udmeldelsesgebyr på 4.485 kr. Dette beløb svarer til 3 ugers skolepenge 
uden statsstøtte. Dette gælder også ved bortvisning. Hvis eleven bliver bortvist eller bliver hjemsendt på ”tænke 
pause” skal eleven desuden selv afholde udgifter til transport.  

Studiekort: Fra materialekontoen fratrækkes bl.a. 35 kr. til studiekort. Med et studiekort kan eleven få rabatter på 
billigbusser, biografer, museer og meget mere. Især på skolerejsen kan der opnås store rabatter ved entreer. De 
nævnte priser er gældende på udsendelsestidspunktet, og der tages forbehold for prisændringer. 

Hvis du har spørgsmål til økonomien, er du velkommen til at kontakte kontoret på telefon: 86 22 01 26. 

Rygning: Det er kun tilladt at ryge udendørs ved cykelskuret. Ved indendørs rygning, vil eleven få en bøde på 500 kr. 
pr. gang. 

Forsikringer 

Elevens ejendele og private ansvar: 
Eleven skal selv have en forsikring, der dækker elevens egne ejendele og fx ved tyveri, er det familiens egen 
indboforsikring der må dække. Hvis eleven påfører andre en skade eller på deres ting, er det ligeledes familiens 
forsikring der må dække.  De fleste elever vil være omfattet af de nævnte dækninger via forældrenes Familieforsikring, 
men vi opfordrer forældre til at undersøge nærmere hos deres forsikringsselskab. Såfremt eleven beskadiger skolens 
eller andres genstande, vil eleven som hovedregel holdes ansvarlig. 

Ulykkesforsikring 
Eleven skal selv have en heltids ulykkesforsikring, såfremt der ønskes dækning ved ulykkestilfælde. 

Rejseforsikring: 
Skolen tegner en hjemrejseforsikring i forbindelse med skolerejse, men husk at medbringe det gule og 
blå sygesikringsbevis, eller tilsvarende dækning. 

Transport til læge og hospital 
Skolen betaler elevers transport udgifter ved akutte skader. Eleven skal dog selv betale 
udgifter til transport (bus/taxa) ved lægebesøg, kontrol på hospital m.v. 
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