PRISOVERSIGT SKOLEPENGE STEINER HF
Grundsats.: kr. 1496 pr. måned.
OBS! Vi yder søskendemoderation. Det vil sige fuld skolepengebetaling
for det første barn, mindre for det andet barn og ingen
skolepengebetaling for efterfølgende børn. Gælder hele skoleforløb
børnehaveklasse – Steiner HF.
Et skoleår går fra den 1. august til 30. juni
Skolepenge betales med 11 rater. Juli er betalingsfri.
Skolepengegrundsatsen er inklusive de fleste undervisningsmaterialer
og enkelte klasseudflugter i henhold til bilag. Se evt. bilag til prisoversigt
nedenfor.
Én skolerejse opkræves pr. år. Se bilag til prisoversigt nedenfor.
Eventuelle tilvalg opkræves udover skolepengegrundsatsen. Se evt.
bilag til prisoversigt.
Indmeldelsesgebyr pr. elev kr. 600.
Indmeldes flere elever samtidig, fx. ved flytning betales ét gebyr - i alt
kr. 600.
Indmeldelsesgebyr opkræves, når det administrative arbejde er udført
og refunderes ikke.
Betalingen foregår som udgangspunkt altid via PBS. Vælges
indbetalingskort tillægges et gebyr på kr. 35.
Depositum pr. elev kr. 1.000.
Betaling af depositum og indmeldelsesgebyr
er en forudsætning for at en elev kan påbegynde skolegangen.
Depositum refunderes i forbindelse med udmeldelse, såfremt
skolepengekontoen er udlignet.
Udmeldelser skal foretages skriftligt til skolens kontor med én måned
varsel (til den 1. i en måned).
Rettidig betaling af skolepenge er den 10. i måneden.
Rentetilskrivning 1% pr. påbegyndt måned.
Rykkergebyr på kr. 100 kr. ved for sen betaling.
Evt. leje af instrumenter kr. 800 årligt. Opkræves med henholdsvis kr. 400
i november og kr. 400 i marts måned.

BILAG TIL PRISLISTE STEINER HF
Inklusive i den månedlige
skolepengetakst

1. HF
(2. vg)

2. HF
(3. vg)

Sprogbøger Orkesterrejse
Projektuge inkl. fælles
spisning
Charlietur
Fælles aktivitet som fx
biograftur
Bogbinding
Pensler (akvarel)
Orkesterrejse Projektuge inkl.
fælles spisning
Charlietur
Fælles aktivitet som fx
biograftur

Opkræves ekstra i forbindelse
med undervisningen, eller hvis
der er gjort særlige tilvalg
Leje eller køb af instrument
Udveksling – obligatorisk (ca. kr.
4.000)
Overskolestævne
Leje eller køb af instrument
Arkitekturrejse/Italien –
obligatorisk (ca. kr. 10.000)
Overskolestævne

Eurytmisko
Ekstra farver og blækpatroner
Fælles
Evt. LGI (idrætsforening), køb af
Instrumentalundervisning inkl.
for alle
rengøring, fælles indkøb
noder
klasser
julebasar, bidrag til
skolerejsefond og medlemsskab
af skoleforening.
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