
Takster for skolepenge, fritidshjem mm
Gældende fra 1. august 2021 for skoleåret 2021/22 (priser reguleres hvert år 1. august med 3% stigning)

Skolepenge 1. barn 2. barn 3. barn
Bh.kl. - 3.kl. 2200 1650 1100
4. - 7. klasse 2300 1725 1150

Obligatorisk musikundervisning fra 1. klasse
Pris pr. elev fra 1. -3. klasse 200 150 100
Pris pr. elev fra 4. klasse og hele skoleforløbet 600 450 300

Fritidshjem børnehaveklasse - 3. klasse
Eftermiddagspasning fra undervisningens ophør og til kl. 16:30 (fredage til kl. 16:00) 1000 750 500
Morgenpasning (kl. 7.00-8.15 v/ min. 5 tilmeldinger) 400 300 200
Akut Morgenpasning
Det er muligt at købe sig til en akut enkelt dags morgenpasning. 
Prisen er kr. 100, og beløbet skal betales kontant ved aflevering af eleven.  (mobilepay) 100 75 50

Førskolegruppen Birkelunden 1. april- 31. juli (Morgenpasning kan tilvælges) (Madpakker og 
eftermiddagsmad medbringes) 2541 1905,75 1270,5

Klub 4. - 7. klasse (v/ min. 18 tilmeldinger)
Klub 4.-5. kl. 5 dage pr. uge fra undervisningens ophør og til kl. 16:30 (fredage til kl. 16:00) 800 640 400
Klub 6.-7. kl. 5 dage pr. uge fra undervisningens ophør og til kl. 16:30 (fredage til kl. 16:00) 600 480 300

Et skoleår går fra 1. august til 30. juli
Skolepenge inkl. musikundervisning, fritidshjem m.m. betales i 12 rater.
Skolepengegrundtaksten er inklusive de fleste undervisningmaterialer og få klasseudflugter i 
henhold til specifikation.
Der betales skolerejser fra og med 4. klasse - se specifikation.

Indmeldelsesgebyr og forudbetalte skolepenge
Indmeldelsesgebyr i grundskolen pr. elev kr. 5000,- 
Indmeldes flere elever samtidig - fx v/flytning betales èt gebyr pr. familie i alt kr. 5000. Indmeldelsesgebyr opkræves når det administrative arbejde 
er udført og refunderes ikke
Forudbetalte skolepenge pr. elev i grundskolen: 9.000 kr.
Forudbetalte skolepenge dækker de sidste 3 mdr. skolepenge.
Betaling af forudbetalte skolepenge og indmeldelsesgebyr er en forudsætning for at en elev kan påbegynde skolegangen med mindre andet er aftalt

Udmeldelse af elev
Udmeldelser skal ske skriftligt til skolens kontor med tre måneds varsel (til den 1. i en måned)

Betalingsbetingelser
Rettidig betaling af skolepenge er den 1.i måneden.
Rentetilskrivning ved for sen betaling 1% pr. påbegyndt måned.
Rykkergebyr på 100 kr. pr. rykkerskrivelse.
Der opkræves et administrationsgebyr på 150kr for faktura der ikke betales over PBS.

Musikinstrumenter
Leje af instrumenter kr. 350 om måneden. Beløbet opkræves med skolepengene. Skolen har et begrænset antal instrumenter til rådighed for leje. 
Vær indstillet på selv at købe eller leje et indtrument.

Venteliste
Ved ansøgning om optagelse på venteliste til skolen betales et opskrivningsgebyr på 250 kr. Man skal benytte NemID via dette link. 
Der opkræves et årligt gebyr på 250,- for at stå på ventelisten. Ved udgangen af hvert skoleår modtager I en mail fra os, hvorvidt I fortsat ønsker at 
stå på ventelisten.
Sidst opdateret 28.9.2021


