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                  Korinth d. 28. maj 2021 

Skolekontrakt Korinth Efterskole 
Dette informationsmateriale rummer relevante oplysninger om forhold gældende personfølsomme 
data, indmeldelse, økonomi og samtykkeerklæringer. Der skal gives samtykke via nem-id til de i 
kontrakten beskrevne forhold, før eleven kan optages på skolen.  

Behandling af personfølsomme data: 
I henhold til GDPR (Generel Data Protection Regulation) af 25. maj 
2018, skal vi oplyse jer om, hvorfor og hvordan Korinth Efterskole behandler de data, vi har 
registreret om forældre og elever. Information om dette fremsendes via Skoleplan. 

Samtykkeerklæringer: 
Der gives samtykke til forskellige forhold via nem-id. Oplysninger om dette forefindes i Skoleplan.s 

GDPR: 
Der må iht. gældende regler i persondataforordningen kommunikeres på Skoleplan eller 
personalets skolemail/kontormail, alternativt via telefon. Dermed ikke på sms, Messenger, andre 
sociale medier og lignende.  

Økonomi 

Betaling af skolepenge:  

Undervisningsperioden er 42 uger. Indmeldelsesgebyr på 2500,- kr. betales ved tilmelding. Gebyret 
refunderes ikke. Dog refunderes det, hvis man har stået på venteliste og ikke fået en plads, eller 
skolen vælger, at eleven af forskellige årsager ikke skal starte på skolen alligevel. 

Depositum på 2000,- kr. betales senest 1. april inden skoleåret man påtænker at ens barn skal starte. 
Depositum fradrages i sidste rate, dog med evt. fratræk af diverse køb eller erstatninger i løbet af 
året. 

Elevpakken på 1000,- kr. betales samtidig med depositum. Elevpakken udgør forskelligt tøj og andre 
nødvendige ting, og er et obligatorisk tilkøb. 

For skoleåret 2021/22 udgør skolepengene kr. 2500,- pr. uge i grundbeløb. Fra skolepengene trækkes 
den statslige elevstøtte. Betaling af skolepenge er fordelt på 11 lige store rater, første rate opkræves 
1. juni 2021, juli er betalingsfri, og de sidste 10 rate opkræves fra og med 1. august og sidste betaling 
er 1. maj 2022. Hvis skolepengene ikke betales rettidigt, kan skoleopholdet bringes til ophør.  
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Den samlede betaling dækker kost, logi, undervisning samt udlandstur.  

Hvis eleven og/eller familien ønsker at afbryde opholdet. 

1. Ved framelding inden første rate skal betales 1. juni, er der et frameldelsesgebyr på 6000 kr., 
som indeholder depositum på 2000 kr. Dermed skal der betales 4000 kr. hvis depositum og 
elevpakke er betalt 1. april.  

2. Ved framelding efter d. 1. juni og gældende for hele skoleåret, er der et frameldelsesgebyr på 
8000 kr., som indeholder depositum på 2000 kr. Dermed skal der betales 6000 kr. hvis 
depositum og elevpakke er betalt 1. april.  Forudbetalte rater indeholdes i de 8000 kr., evt. 
overskydende betaling udbetales. 

Hvis en elev og/eller elevens familie oplever, at eleven ikke trives på efterskolen, og ønsker at afbryde 
opholdet, skal skolen kontaktes så tidligt som muligt. Skolen skal i samarbejde med elev og familie 
have tid til at arbejde med elevens trivsel. Dette samarbejde startes op med et møde på skolen, hvor 
der aftales, hvad der skal arbejdes med.  

Hvis skolen afbryder opholdet/samarbejdet med eleven midlertidigt  

I løbet af året kan der opstå situationer, hvor skolen må afbryde opholdet midlertidigt med en elev, 
hvis eleven bryder skolens regler. Varigheden af dette kan være en eller flere dage. Skolen 
forbeholder sig ret til dette, for at kunne håndtere situationen af hensyn til den enkelte og 
fællesskabet.  

Eleven modtager i perioden ikke undervisning, og skolen modtager derfor ikke statstilskud. Rent 
teknisk, er eleven ikke indmeldt på skolen i denne periode. Uanset varigheden af hjemsendelsen, 
påtager forældrene sig det økonomiske ansvar for det manglende statstilskud, svarende til ca. 2500-
3500,- kr. pr. uge (afhængig af det tilskud, der modtages) - hvis eleven ønskes genindskrevet.  

Hjemsendelsen kan række ind i to uger, hvis eleven eksempelvis hjemsendes en torsdag, og kommer 
igen en mandag. Dette afgøres i forhold til skolens officielle registrering af skoleuger i skoleåret.  

Skolen beslutter, hvorvidt der er grundlag for at genindskrive eleven, og hvis eleven kommer tilbage 
til skolen, vil der iværksættes opfølgning / forhåndsregler, således eleven igen kan indgå i 
fællesskabet. Disse forhåndsregler forpligter eleven og forældre sig på at arbejde med.  

Hvis skolen afbryder opholdet/samarbejdet med eleven permanent.  

Bortvises eleven med øjeblikkelig virkning, skal eleven og dennes ejendele hentes af forældrene. Hvis 
dette ikke er muligt, bliver eleven kørt hjem af en af skolens medarbejdere eller med taxi/tog/bus på 
forældrenes regning. Eleven kan ikke opholde sig på skolen i længere tid efter bortvisning. Ved  
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bortvisning opkræves 8000,-kr. i afbrydelsesgebyr, da forældrene påtager sig det fulde økonomiske 
ansvar for det manglende statstilskud.  

Afbrydelsesgebyret indeholder depositum på 2000 kr., - dermed skal der betales 6000 kr. 
Forudbetalte rater indeholdes i de 8000 kr., evt. overskydende betaling udbetales. 

Ændringer:  
Hvis der foretages tilføjelser/ændringer i løbet af skoleåret, vil forældre blive informeret.  
Den nyeste version vil altid være tilgængelig på hjemmesiden. 
 
 


