Prisjusteringer pr. 1. Januar 2012

Kære forældre
På grund af finanskrisen generelt, nedskæringer på driftstilskud til Frie Skoler, Odense Kommunes
beslutning om at ophøre med at give søskenderabat og økonomisk fripladstilskud til SFO samt
overenskomstmæssige lønstigninger, har vi gennem længere tid været på ”overarbejde” for at få
enderne til at nå sammen i skolens budget.

Gennem det sidste par år er alle omkostninger sat på laveste blus, og der er indført besparelser på
mødetid og undervisningstid så meget, som det er muligt, uden at det bliver uforsvarligt. Lønstigninger
i 2011 er der søgt og godkendt udsættelse på til august 2012.

På den baggrund har det hidtil været muligt at undgå større prisreguleringer på betaling af skolepenge
og SFO. Men desværre er vi kommet til det punkt, hvor det har vist sig uundgåeligt også at justere
indtægtssiden.

Skolepenge
Der er gennem tiden fremsat ønsker fra forældrene om en mere enkel og overskuelig prisstruktur, gerne
på en måde, så mange af de beløb, der opkræves ekstra såsom: musikundervisning, fløjter, bøger,
farver, fyldepenne m.m. bliver omlagt til et fast månedligt beløb, så man på forhånd kender den
månedlige udgift til privatbudgettet.

Vi har brugt denne lejlighed til at udarbejde en struktur for skolepenge, som både er mere enkel, men
også giver større søskendemoderation til 2. barn, og endelig skal der ikke betales fra og med 3. barn.
Obligatoriske rejser fra 7. klasse til 3. VG skal fortsat betales separat, men næsten alle andre udgifter
inklusive orkesterrejser og projektuger, der er obligatoriske i forbindelse med undervisningen, er
indeholdt i de nye priser (se vedlagte specificerede oversigt - bemærk kolonnen til højre indeholder en
del punkter, som er frivilligt tilvalg).

Omlægningen/stigningen i skolepengesatserne vil ske ad 3 omgange: 1. januar 2012, 1. august 2012 og
1. januar 2013 (se vedlagte takstoversigt).

SFO
Betaling for SFO vil fremadrettet lægge sig op ad Odense Kommunes priser. Da vores skoles priser i
forvejen er en del lavere end Odense Kommunes, bliver det en forholdsvis høj stigning på én gang, som
vil ske pr. 1. januar 2012. Der indføres 50% søskenderabat til 2. og 3. barn (se vedlagte takstoversigt).

For de forældre der hidtil har været berettiget til økonomisk friplads til SFO fra Odense Kommune,
vil der i første omgang blive afsat en pulje i SFOs regnskab. Der kan søges om midler fra denne
pulje ved at rette henvendelse til skolens kontor.
------For at skabe overblik over de nye betalinger for den enkelte familie vedlægges en individuel oversigt
over de beløb, som opkræves fra og med 1. januar for skolepenge og SFO. Eventuel økonomisk
fripladstilskud til SFO fremgår ikke af denne oversigt, men vil gælde fra 1. januar 2012, når de enkelte
aftaler er på plads.

Desværre træder de nye satser i kraft med ultra kort varsel, men det har desværre ikke været muligt at
få puslespillet til at gå op på et tidligere tidspunkt. Vi beder om forståelse for det korte varsel.

Er der spørgsmål til ovenstående, kontakt venligst skolens kontor.
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