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Kære forældre – hermed information om økonomi  

 

For at skabe klarhed over hvordan økonomien omkring dit barns fremtidige skoleår ser ud, har vi her samlet 

oversigt og forklaring over ”a conto betaling”, ”depositum” og ”afbrydelsesgebyr”. 

 

 

A conto-betaling: kr. 2.000  Depositum: kr. 500 

Dækker forudsete udgifter. 

• paradedragt (skæring: 5. juni før skolestart)  

Er påkrævet for deltagelse i skolens opvisninger. 

• sangbog (skæring: 5. juni før skolestart)  

Er påkrævet for deltagelse i skolens obligatoriske 

samlinger. 

• opvisningstøj (skæring: 1. september i skoleåret) Påkrævet for 

deltagelse i skolens opvisninger og lignende. 

• skolefoto (skæring: 1. april i skoleåret)  

Er frivilligt. Aktiv framelding påkrævet. 

• blå bog (skæring: 1. april i skoleåret)  

Er frivilligt. Aktiv framelding påkrævet. 

• elevforening (skæring: 1. april i skoleåret)  

Er frivilligt. Aktiv framelding påkrævet. 

Dækker uforudsete udgifter.  

Det kan for eksempel være  

• en bortkommet nøgle 

• en ødelagt lampe 

• lignende 

A conto-betaling opgøres og afregnes på sidste skoledag. Depositum opgøres og afregnes på sidste 

skoledag. 

 

 

Afbrydelse af samarbejde frem til skolestart 

Hvis elev/forældre i perioden ønsker at afbryde samarbejdet med Stevns efter 1. januar 2021, så ser vi os 

nødsaget til at opkræve et afbrydelsesgebyr svarende til 2 ugers fulde skolepenge. Dette gebyr opkræves, da 

skolen efterlades i en situation, hvor vi har reserveret en elevplads, som nu skal udfyldes af en ny elev. Dette er 

ikke muligt i alle situationer. 

Et afbrudt optagelsesforløb skal skriftligt meddeles skolen. 

 

Afbrydelse af påbegyndt kursus 

Bliver et kursus afbrudt efter skolestart – det være sig både fra elevens, forældres eller skolens side - skal der 

fra afbrydelsesdatoen betales for yderligere 4 hele uger. Disse 4 uger er ikke tilskudsberettiget, så derfor 

opkræves den fulde ugepris. (I 2021/22 anløber 4 ugers ophold til kr. 2.280 * 4 uger = kr. 9.120. Afbrydelse af ophold fra elev/hjem 

side, skal skriftligt meddeles skolen). 
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Venlig hilsen 

Carlo Mathiasen, forstander 


