
1.barn 2.barn 3.barn

Bh.kl. - 3.kl.                                      985 735 0

4.kl. - 3.vg. 1440 1190 0

Skolens fritidsordning (bh.kl. - 4.kl.) (følger så vidt muligt Odense kommunes takster)

SFO (til og med 7 timer pr. uge) 1010 505 505

SFO (fra 8-20 timer pr. uge) 1736 868 868

Morgen SFO (kl. 7.00-8.00) 376 188 188

Akut Morgen SFO 
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.

100 50 50

Forårs SFO - marts-juli (Morgen SFO kan tilvælges) 1748 874 874

372 186 186

Klub 5.-6.kl.      (reguleret 1/1-17) 850 425 425

Klub 7.-8.kl.      (reguleret 1/1-17) 625 312,5 312,5

Skolepenge 1130

SFO 1010

I alt pr. md. specialklasserne 2140

Der beregnes søskenderabat imellem Forårs SFO, SFO og Klub. Rabatten beregnes på den laveste takst.

Specialklasserne

Januar 2017   (priser reguleres hvert år 1. januar) pris pr. mdr.

Forårs SFO - marts-juli / obligatorisk frokostordning 3 dage pr.uge
(Madpakke til 2 x frokost samt 5 x eftermiddagsmad medbringes)

Takster: Skolepenge/SFO m.m

Skolepenge

Et skoleår går fra 1. august til 30. juni

* Leje af instrumenter kr. 800,00 årligt. (5.kl.-3.vg.)

  Opkræves med henholdsvis kr. 400 i november og kr. 400 i marts måned

Skolepenge , SFO m.m.  betales med 11 rater - juli er betalingsfri

Skolepenge grundtaksten er inklusive de fleste undervisningmaterialer og få 

klasseudflugter i henhold til specifikation. 

Der betales skolerejser fra og med 7. klasse - se specifikation

Tilvalg såsom: Klubtilbud, LGI m.m. opkræves udover skolepengegrundsatsen.

*  Indmeldelsesgebyr pr. elev kr. 600,00 

   Indmeldes flere elever samtidig - fx v/flytning betales èt gebyr i alt kr.600,00 

   Indmeldelsesgebyr opkræves når det administrative arbejde er udført og refunderes ikke

*  Depositum pr. elev kr. 1.000,00 / 

    Depositum refunderes ved udmeldelse, såfremt skolepengekontoen er udlignet.

*  Betalingen foregår som udgangspunkt altid via BS.

   Vælges indbetalingskort tillæges et gebyr på 50 kr.

*  Betaling af depositum og indmeldelsesgebyr 

   er en forudsætning for at en elev kan påbegynde skolegangen med mindre andet er aftalt   

*  Udmeldelser skal ske skriftligt til skolens kontor med én måneds varsel (til den 1. i en måned)

*  Rettidig betaling af skolepenge er den 10. i måneden.

*  Rentetilskrivning ved for sen betaling 1% pr. påbegyndt måned

*  Rykkergebyr på 100 kr. pr. rykkerskrivelse

Forældrerengøring fra og med 7. klasse afregnes med kr. 225 i september og marts


