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Penge 
 
 
 
Udgangspunktet for forældrebetalingen er et årligt fastsat beløb pr. uge. 
Dette bruttobeløb ganges med skoleårets antal uger (hos os 42), og til denne samlede bruttopris for 
skoleåret ydes der tilskud til alle. 
 
Fra staten ydes et tilskudsbeløb, der er bestemt af husstandens indkomstforhold. Alle får statsstøtte 
til forældrebetalingen. Mest støtte får den, der har lavest indkomst og flest at forsørge, og mindst 
støtte får den, der har den højeste indkomst og ingen forsørgerpligt ud over eleven. 
Ansøgningsskema til statsstøtte udleveres af skolen. 
 
Materialeforbrug dækkes af skolepengebeløb, bortset fra større specielle ting, som eleven efter 
forudgående aftale med forældrene ønsker til fx et valgfag. De obligatoriske udlandsture er betalt 
med skolepengene. 
 
Der indbetales et indmeldelsesgebyr på 1.000 kr. senest 14 dage efter tilmelding. 
Indmeldelsesgebyret dækker administration af nye elever. Indmeldelsesgebyret tilbagebetales ikke, 
hvis ansøgeren efterfølgende bestemmer sig for ikke at være elev på skolen. 
 
Depositum på 2.000 kr. opkræves i februar og tilbagebetales efter skoleåret er slut. Der fratrækkes 
eventuelle udeståender. 
 
Tøjpenge på 1.500 kr. betales på samme tid som depositum og bruges til forskellig skoletøj. 

Eksempel på udregning for skoleåret 2022/23: 

 

Opholdets pris: =  kr.  103.950 

   (42 x 2.475 kr.) 
 
- Statsstøtte (se bagsiden) 
   (42 x ______ kr.)  =  kr. _______ 
 
 
Egenbetaling  =  kr. _______   
 
 
I alt  =  kr. _______  

 

 

 
På efterskolernes hjemmeside på internettet   www.efterskolerne.dk, kan du få hjælp til udregningen. 

mailto:kontor@rebildefterskole.dk
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Skolepenge 
forældrebetaling 2022/23 
Skolen fastsætter et bruttobeløb pr. uge, som i skoleåret 22/23 er 2.475 kr. pr. uge.  
Dette beløb omfatter alle udgifter, der er ens for alle elever, inkl. de obligatoriske udlandsture. 
Skoleåret er på 42 uger. 
 
Til betaling af bruttobeløbet ydes tilskud til alle fra staten med et beløb, der fastsættes ud fra 
husstandens indkomstforhold i indkomståret 2020 samt antallet af børn i husstanden – ud over 
ansøgeren. Støttebeløb kan aflæses af nedenstående liste.  
Der fratrækkes 39.150 kr. pr. barn under 18 år.   
Nedenstående takster er afhængige af finanslovens vedtagelse. 
 

Statsstøtte for 2022 
Indkomstgrundlag 2020  Egenbetaling pr. uge og i alt 
  Ugepris Antal uger 
   Statsstøtte 2.475 42 

0 - 365.000 1.331 1.144 48.048 

365.001 - 390.000 1.300 1.175 49.350 

390.001 - 415.000 1.271 1.204 50.568 

415.001 - 440.000 1.242 1.233 51.786 

440.001 - 465.000 1.213 1.262 53.004 

465.001 - 490.000 1.183 1.292 54.264 

490.001 - 515.000 1.154 1.321 55.482 

515.001 - 540.000 1.124 1.351 56.742 

540.001 - 565.000 1.095 1.380 57.960 

565.001 - 590.000 1.066 1.409 59.178 

590.001 - 615.000 1.037 1.438 60.396 

615.001 - 640.000 1.006 1.469 61.698 

640.001 - 665.000 977 1.498 62.916 

665.001 - 690.000 906 1.569 65.898 

690.001 - 715.000 877 1.598 67.116 

715.001 - 740.000 848 1.627 68.334 

740.001 - 765.000 818 1.657 69.594 

765.001 - 790.000 789 1.686 70.812 

790.001 - 815.000 758 1.717 72.114 

815.001 - 840.000 729 1.746 73.332 

840.001 - 865.000 701 1.774 74.508 

865.001 - 890.000 670 1.805 75.810 

890.001 - 915.000 641 1.834 77.028 

over 915.000 

kr. 
-  

641 1.834 77.028 

      

 

Eksempel: 
Husstandsindkomst i 2020 = 564.000 kr.   Skolens ugepris     2.475 kr. 
Rebild Efterskole opkræver 2.475 kr. om ugen i 42 uger.  Statsstøtte     1.095 kr. 
Beløbet betales over 11 rater     Egenbetaling pr. uge    1.380 kr. 
       Egenbetaling i alt 42 uger  57.960 kr. 
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