VEDSTED FRISKOLE
Terpsvej 1, Birkelse, 9440 Aabybro
Tlf. 29 48 07 22 – SFO 29 48 07 28
skolen@vedsted-friskole.dk - www.vedsted-friskole.dk

Noget om økonomien:
om...
hjemmenes betaling
for...
skolepenge
skolefritidsordning
befordring
musikskole
billedskole
om...
fripladsmuligheder
om...
grundlæggende
økonomiske vilkår
for frie skoler

Betalingssatser skoleåret 2019/2020
...der betales i 11 måneder, juli er betalingsfri.

Skolepenge:
***Satser for hjem med børn i bh.kl. – indskolingen
Satser for hjem med børn i 4. - 10. kl.
Elevbetaling, alle børn

820 kr. pr. md. pr. hjem
1.320 kr. pr. md. pr. hjem
165 kr. pr. md. pr. barn

Dækker ligeledes betaling for ture i tilknytning til undervisningen, samt traktement
ved alm. forældremøder

Skolefritidsordningen:
***Grundbeløb – bh.kl. - indskolingen
Herudover for fuld tid pr. md. pr. barn
2 moduler pr. md. pr. barn
1 modul pr. md. pr. barn

500 kr. pr. md. pr. barn
1.150 kr. søskende
905 kr. søskende
465 kr. søskende

180 kr.
135 kr.
105 kr.

Tilmelding skal ske så hurtigt som muligt på tilmeldingsblanket, der udsendes før
skolestart. Ændring i tider for pasning kan ske ved henvendelse til kontoret.
Udmeldelse og ændring i pasningsbehov kan ske med 1 måneds varsel.
Søskenderabat beregnes med 50% på det dyreste barns betaling for SFO, når der er
yngre børn i vuggestue/dagpleje eller børnehave.
Timekort til brug for enkelt-timer á

45 kr. pr. påbegyndt time.

Børn fra 4. kl. kan tilmeldes SFO til samme pris som for ældste barn.
Feriekuffert – pasningsmulighed i SFO på skolelukningsdage
fra kl. 6:30 - 17:00
75 kr. pr. barn pr. dag
søskende
45 kr. pr. barn pr. dag
***Bemærk:
For hjem med børn i bh.kl. og indskolingen er skolepengene opdelt – skolepenge samt
grundbeløb for SFO.

Elevbetaling for ekskursioner, lejrskoler og rejser:
I børnenes skoleforløb arrangeres et antal lejrskoleturer, ekskursioner og rejser, hvoraf
bl.a. kan nævnes: Sønderjyllandstur - sprogrejse til England samt evt. andre turer.
Eleverne betaler en del af udgiften hertil (kost - transport - overnatning og evt. entreer).

Befordring:
Ældste barn i hjemmet – NT eller lignende
...næstældste
...efterfølgende børn gratis.

140 kr. pr. md. pr. barn
90 kr. pr. md. pr. barn

Billedskolen, 30 uger årligt:
2-lektioners hold
3-lektioners hold

175 kr. pr. md. pr. barn
245 kr. pr. md. pr. barn

Musikskolen, 30 uger årligt:
Soloundervisning 20 min. om ugen
Soloundervisning 30 min. om ugen

295 kr. pr. md. pr. barn
435 kr. pr. md. pr. barn

Musikalsk grundskole, musikalsk værksted,
rytmisk sammenspil og blokfløjtehold
Hvis eleven er tilmeldt soloundervisning

175 kr. pr. md. pr. barn
85 kr. pr. md. pr. barn

Kor 1 & 2

50 kr. pr. md. pr. barn

Skolepengebetaling
Betaling af skolepenge foregår via Betalingsservice.
Tilsendte girokort tilmeldes via bank/netbank.
Hvis betalingen ikke tilmeldes Betalingsservice,
opkræves et betalingsgebyr på

100 kr. pr. md. pr. hjem

Fripladstilskud
Undervisningsministeriets tildeling:
Efter ansøgning kan der tildeles fripladstilskud til skolepenge og skolefritidsordning.
Ansøgningsskemaer udsendes hvert år til alle skolehjem inden skoleårets begyndelse.
Sammen med ansøgningen vedlægges årsopgørelsen for 2016.

Fripladstilskud fra skolens egne midler:
Undervisningsministeriets fripladstilskud kan suppleres med tilskud fra skolens egen
fripladspulje. Henvendelse herom til bestyrelse, skoleleder eller skolens kontor.

Vi forventer at hjem, ved behov for tilskud til betaling, henvender
sig til skolen for at få en midlertidig betalingsaftale.
Herved undgås unødvendige restancer.
Betalingsvilkår
Skolepenge m.v. indbetales månedsvis forud den første hverdag i måneden.
Hvis betalingen ikke er registreret senest 8. hverdag i måneden, udsendes erindringsskrivelse samt nyt girokort med opkrævning af rykkergebyr på 100 kr.
Vi gør opmærksom på, at ethvert hjem, der skulle få problemer med betalingen, bør
henvende sig på kontoret eller til bestyrelsen.

Udmeldelse fra skolen
kan ske skriftligt med 2 mdr. varsel til den første i en måned. Hjemmet er
betalingspligtig med det opkrævede fakturabeløb indtil da.
For tilmeldinger til Musik- eller Billedskole betales der jf. tilmeldingsbetingelserne for
hele skoleåret. Ved udmeldelse opkræves resterende betaling for skoleåret.

Grundlæggende økonomiske vilkår for frie skoler:
Den forældre- og skolekredsvalgte bestyrelse ved skolen er ansvarlig for skolens
økonomi over for forældrekredsen og undervisningsministeriet.
Det er en væsentlig opgave for bestyrelsen at holde styr på husets økonomi, herunder
sørge for passende henlæggelser i form af overskud til
•
•
•
•

imødegåelse af uforudsete økonomiske opgaver
opsparing til kommende bygningsforbedringer
opretholdelse af en fornuftig likviditet
sikring af et kontinuerligt pædagogisk aktivitetsniveau

Skolen baserer sin økonomi på statstilskud og hjembetaling, samt andre indtægter,
herunder frivillige bidrag og lejeindtægter.

Statstilskuddet består af:
Rammetilskud, der ydes til elever i bh.kl. - 10. årgang med 73 %
af udgiften pr. elev i folkeskolen på landsplan, svarende til

3.509.950 kr.

Bygningstilskud, 2.066 kr. pr. barn

161.150 kr.

SFO-tilskud, 11.143 kr. årligt pr. barn i bh.kl. - 3. kl., i alt

378.850 kr.

Tilskud til specialundervisning på baggrund af ansøgning

180.850 kr.

Andre indtægter:
Hjembetalingen:
Alle hjembetalinger udgør ca.
Andre indtægter - frivillige bidrag og lejeindtægter ca.

Alle tal er jf. vedtaget budget 2017

1.365.900 kr.
206.350 kr.

