PRISER 1. august 2020

1) Ophold Kostophold (søndag aften til fredag eftermiddag)
Beløbet opkræves i 12 rater a

u.16 år kr. 34.558
o.16 år kr. 35.756

Opholdsdelen dækker bl.a.: Tøj- og lommepengeFritidsaktiviteter (inkl. alm. udstyr) – Transport til/fra skolen
Frisør – Medicinudgifter (alm.) – Weekender Psykolog – Rejser – sommerferie: Tilbud om 2 ferieture
2) Skole

Undervisning inkl. bøger, div. materiale, lejrskole m.m. kr. 218.504 / årligt
Beløbet opkræves i 11 rater a
kr. 19.864 (-juli)
Pris ophold og skole pr. 1.8.2020 (gennemsnit 12 mdr. u 16 år)
Ophold kr. 414.696 + skoledel kr. 218.504 = kr. 633.200 årligt =
kr. 52.766 kr. mdl. (o 16 år = 53.964 kr.)

3)

Engangsydelse ved skolestart
kr. 10.000
(Ved ophør indenfor de første 6 mdr. (inkl. juli), returneres kr. 5000)
Beløbet dækker: Introforløb for nye elever / ekstra medarbejdertimer m.v.
Klargøring af værelse / evt. nyindkøb af møbler
Personlig bærbar PC i undervisningen / særlige programmer / servicering m.v.
Flg. der udleveres ved ophør:
Cykel – Dyne/hovedpude – 2 sæt sengelinned – 2 håndklæder – personlig
indretning af værelset (elevens indkøb for max 1000 kr.) – Træningsdragt (Hummel
m. navn og Havregårdens logo)

Betaling / Regulering
Ophold og skole betales kvartalsvis forud. Forfalder ved udgangen af 1. måned i det pgl. kvartal.
Nye elever fra skoleårets start betaler fra 1.8. (hel måned) uanset startdato.
Pristalsregulering foretages hver 1. januar, i henhold til ændringer i nettoprisindexet.
NB: Ophold og skolepenge udgør samme beløb, uanset om eleven har ophold efter SEL §52
stk.3 nr.7 eller SEL §52a. Dette har både pædagogiske og praktiske årsager.
Alle behandles ens m.h.t. tøj / lommepenge, transport, møder med sagsbeh., elevudtalelser m.m.
Såfremt forældre er sat i betaling, skal dette udlignes direkte imellem kommune og forældre.
Folkeregister
Alle elever efter SEL §52 stk.3 nr.7 har adresse på Havregården. Vi sørger for tilmelding.
Elever efter SEL §52a har almindeligvis også folkeregister her.
Etablering
Vi forventer, at eleven ved skolestart medbringer sovepose, weekend-taske, sportstøj samt
passende mængde tøj. (jf. vejledende etableringsliste).
Forsikring
Havregården har en forsikring, der dækker elevens ejendele ved indbrud udefra, såfremt elev /
forældre har en kvittering. Indboforsikringen dækker ikke forsvundne ejendele internt i huset.
Kostpenge Havregården udbetaler ikke kostpenge i weekender og ferier.
Opsigelse
Indmeldelsen er bindende for den første måned. Herefter gensidigt opsigelsesvarsel på løbende
md + 1 md, med mindre andet er aftalt. Opsiges pladsen efter 1. juni til ophør i forbindelse med
sommerferien, betales til 31.7. inkl. I tilfælde af for meget betalt ved ophør returneres beløbet .
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