
Økonomi - 10. klasse samt 1. og 2. HF 

Vilkårene er gældende fra 1. januar 2023 

 

Skolepenge og instrumentleje 

➢ Skolepenge opkræves månedligt i 11 måneder pr. skoleår.  

➢ Den månedlige opkrævning er kr. 1.224 

➢ Der kan lejes musikinstrumenter på skolen. Den årlige leje er kr. 870.  

➢ Der opkræves ikke indmeldelsesgebyr på disse klassetrin 

 

Fripladstilskud 

➢ Der kan søges fripladstilskud i 1. og 2. HF i Fripladskassen for Private Gymnasier, og i 10. klasse i 

Statens Fripladspulje for grundskoler. For alle klassetrin kan der også søges i skolens interne pulje. 

Tilskuddets størrelse vil blive beregnet på baggrund af indtægtsforhold og søges via skolen. Man må 

ikke forvente, at der kan opnås fuld friplads med mindre, der foreligger helt særlige grunde.  

 

SU  
➢ Som elev på Steiner HF, kan du søge Statens Uddannelsesstøtte (SU) på lige fod med andre 

godkendte ungdomsuddannelser. 

 

Ungdomskort 
➢ Når du går på Steiner HF, der er SU-berettiget, kan du endvidere få ungdomskort , der giver dig 

rabat på din daglige transport fra din bopæl til dit uddannelsessted. 

 

Studiekort 
➢ Det er muligt som HF elev at få et studiekort gennem skolen. 

 

Rejser og ekskursioner 
➢ 10. klasse har et særligt program, hvor der skal påregnes en udgift til ekskursioner m.m.  

på i alt 2.000 – 3.000 kr.  
➢ 1. HF Udgifter til eventuelle ekskursioner i forbindelse med faglige forløb afholdes af skolen.   

➢ 2. HF byder på en kunst- og arkitekturrejse på 12 dage. Prisen er inklusive rejse, hostel, mad, entréer 

samt lokaltransport, og før fradrag af eventuel indtjente midler i klassen eller tilskud søgt i fonde 

koster rejsen kr. 5.000 – 6.000. 

➢ Til enhver rejse, skal der medbringes lommepenge efter eget behov til drikkevarer, snacks etc…  

 

Tilskud til rejser 
➢ De fleste klasser sparer op ved salg i overbygningens café, kagesalg, hjælp ved arrangementer 

eller, hvad der byder sig. Det opsparede beløb fordeles mellem eleverne i forhold til indsats, og 

beløbet pr. elev plejer at ligge et sted mellem 2.000 og 3.000 kr.  

➢ Skolen har desuden en rejsefond, hvor der i et mindre omfang kan søges om økonomisk hjælp til 

betaling af rejser.  

 

Rudolf Steiner-Skolen i Odense er en friskole / privat gymnasium, hvilket betyder, at det er et lovkrav, at der 

opkræves skolepenge fra forældre eller elever. 

 

Yderligere information om ovenstående findes på skolens hjemmeside eller ved henvendelse til kontoret 

kontoret@rss-odense.dk tlf. 65957004 

051222IB 

http://www.su.dk/su/om-su-til-ungdomsuddannelser-gymnasium-hhx-mv/
https://www.borger.dk/oekonomi-skat-su/SU-og-oekonomi-under-uddannelse/Tilskud-til-transport/ungdomskort
mailto:kontoret@rss-odense.dk

