
24.09.2017 
 

 
Ansøgning om optagelse på Rebild Efterskole 
 
Elevens navn:       
 
vil gerne optages som elev på Rebild Efterskole. 
 
Jeg ønsker at gå i    klasse i skoleåret     
 
Min adresse: 
 
Vej:         

Postnummer og by:        

CPR. nr.:         

Nuværende klasse:    Nuværende skole:     

Bopælskommune:        

Jeg er interesseret i følgende linjefag: (Gerne flere krydser) 
 
Adventure___    Badminton___   Fit living___   Fodbold___   Mountainbike ___   Ridning___ 
 
Mors /samlevers navn: 

     

Adresse:     

Postnr. og by:    

CPR. nr.:     

Stilling:      

Tlf.         

E-mail:     

Fars/samlevers navn:  

    

Adresse:     

Postnr. og by:    

CPR. nr.:     

Stilling:      

Tlf._____________________________      

E-mail:     

Forældremyndighedsindehaver:       ja         nej  Forældremyndighedsindehaver:        ja        nej 
 
Personlige oplysninger (fx sygdom, handicap eller andre særlige forhold), som skolen bør kende på 
forhånd:  
 

 
Vi har gjort os bekendt med og accepterer ansøgningsproceduren og optagelsesvilkårene på skolen, 
som kan læses på skolens hjemmeside www.rebildefterskole.dk 
 
Dato:   Underskrift elev:      

 
Dato:  Underskrift mor:  

 
Dato:  Underskrift far: 



24.09.2017 
 

Regler og vilkår 
for REBILD EFTERSKOLE 
 
Optagelsesprocedure 
Når skolen har modtaget ansøgningsblanket i 
udfyldt og underskrevet stand, eller direkte fra 
hjemmesiden, bekræfter skolen modtagelsen og 
inviterer samtidig til en personlig samtale med elev 
og forældre, hvis dette ikke er sket tidligere. Det er 
elevens og forældrenes ansvar at tage kontakt til 
skolens angående tidspunkt. I januar fremsender 
skolen skolekontrakt og anmoder om betaling af 
depositum. Først når indmeldelsesgebyr og 
depositum er betalt, skolekontrakt er modtaget 
retur i underskrevet stand, er der endelig 
reserveret plads til eleven på det ønskede kursus. 
 
Elevbetaling 
Elevbetalingen udgør kr. 2.350 pr. uge i 42 uger for 
skoleåret 2020/21, hvilket i alt bliver kr. 98.700. 
Den anførte elevbetaling indeholder alle udgifter til 
materialer, ekskursioner, rejser mv.  Fra 
elevbetalingen trækkes den statslige elevstøtte. 
Det beløb, som forældrene herefter skal betale, 
kaldes egenbetalingen. Elevstøtten til elever under 
18 år er ikke skattepligtig for hverken elev eller 
forældre. Skolen ansøger om elevstøtten og 
modtager den fra staten. Afbryder eleven kurset 
efter mindre end 2 uger, ydes ingen elevstøtte.  
 
Indmeldelsesgebyr  
Efter tilmelding til skolen vil der inden for 14 dage 
skulle betales et indmeldelsesgebyr. 
Indmeldelsesgebyret er et administrationsgebyr og 
udgør kr. 1.000. Indmeldelsesgebyret fraregnes 
ikke i elevbetalingen og tilbagebetales ikke ved 
framelding eller ved kursets afslutning.  
 
Depositum 
Til sikkerhed for opfyldelse af elevens/forældrenes 
forpligtelser i henhold til kontrakten skal 
indbetales et depositum til skolen. Depositum 
udgør kr. 3.000. Beløbet betales i februar måned 
forud for skolestart. Ved optagelse efter denne 
dato indbetales depositum senest 8 dage efter, at 
kontrakten er underskrevet.  
Såfremt depositum ikke indbetales rettidigt, 
forbeholder skolen sig ret til at se kontrakten som 
bortfaldet. Fra depositum trækkes sportstøj, 
løbevest, efterskolesangbog og eventuelle skyldige 
elevbetalinger, apotekerregninger og andre 
småting. Det resterende depositum tilbagebetales 
senest 2 uger efter afsluttet kursus.  
 
 

 
 
 
Framelding, udeblivelse m.v. 
Såfremt eleven/forældrene framelder optagelsen 
efter skolestart, betales et frameldelsesgebyr, som 
modregnes i depositummet. Ved framelding 
mindre end 3 måneder før skolestart tilbagebetales 
depositum ikke. 
Såfremt eleven udebliver ved kursusstart, 
bortfalder elevpladsen og allerede indbetalte 
rater tilbagebetales ikke. 
 
Erstatning 
Eleven skal erstatte de skader, som eleven 
forvolder på skolens eller andre elevers ejendom. 
Såfremt elevens forældres/værges 
ansvarsforsikring ikke dækker, eller hvis 
forældre/værge ikke har en sådan forsikring, 
forpligter forældre/værge sig til sammen med 
eleven at erstatte skader forvoldt af eleven. 
 
Misligholdelse af skolekontrakt 
Det betragtes som misligholdelse af 
skolekontrakten, hvis eleven overtræder skolens 
regler, undlader at efterkomme skolens påbud og 
anvisninger eller i øvrigt udviser en adfærd, som er 
uforenelig med et efterskoleophold.  
Ved afbrydelse betales en afbrydelsesbetaling på 4 
ugers skolepenge uden fradrag af statsstøtte dvs. 
for skoleåret 2020/21 et beløb på 9.400 kr.   
 
Foreligger der grov eller gentagen misligholdelse, 
kan skolen med omgående virkning bortvise 
eleven. Brug af hash og andre euforiserende stoffer 
samt øl og spiritus betragtes altid som grov 
misligholdelse. Man må heller ikke møde på skolen 
og være påvirket eller bruge disse stoffer ved 
afrejse fra skolen i forbindelse med weekender 
eller ferie. 
 
Fritagelse for undervisning eller ophold på skolen 
En elev kan som udgangspunkt ikke fritages for 
undervisning/ophold på skolen i flere dage 
(eksempelvis for at tage på ferie med forældre) 
uden for skolens ferier. Ved et sådan afbræk af 
opholdet er skolen ikke berettiget til tilskud fra 
staten i de berørte kursusuger, og der kan heller 
ikke ydes statslig elevstøtte.  
Ønsker forældrene alligevel at tage eleven ud i 
nogle dage, vil forældrene – ud over den normale 
egenbetaling – skulle dække skolens tab i tilskud og 
den mistede statsslige elevstøtte, hvilket vil beløbe 
sig til 4.000 kr. pr. berørt kursusuge. 


