Betalingsbetingelser
Det frie Gymnasium
Generelt for 3 årig STX, 2 årig HF og Dragen (8  10. kl.)
Det frie Gymnasium er en selvejende institution. Som elev på Det frie Gymnasium skal du derfor betale
skolepenge. Det er Skolemødet der fastsætter beløbet.
Skolepengene er fordelt på tolv måneder og betales månedsvis, fra og med juli, til og med juni.
Det frie Gymnasium udsender hver måned en faktura via NETS (PBS). Du kan vælge at benytte dig af FIK
koden (+71) der følger med denne faktura, tilmelde betalingen betalingsservice eller indbetale på konto 4183
3299058, med angivelse af elevnavn eller elev-cpr. nr.
For elever under 18 år indgås skriftlig aftale med den enkelte elev og vedkommendes forældre eller værge
om betaling af skolepenge. For elever under 18 år som selv varetager betalingen tilføjes forældre/værge med
forpligtende hæftelse for eleven.
For elever over 18 år indgås skriftlig aftale med den enkelte elev om betaling af skolepenge. For elever over
18 år hvis forældre varetager betalingen tilføjes forældre/værge med forpligtende hæftelse for eleven.
I tilfælde af betalingsrestance sendes rykkerbrev. Ved udmeldelse eller endt skolegang, udsendes
inkassovarsel og sagen overdrages til inkasso, såfremt en betalingsaftale ikke kan opnås.

Ved indmeldelse
Grundskolen Dragen
Du skal betale to måneder forud før skolestart for juli og august måned. Skolepengene dækker, udover den
almindelige skolegang, også introturen og begge studieture samt mad på alle ture.
Ved framelding inden skolestart i august tilbagebetales halvdelen af beløbet og ved framelding efter
skolestart mistes beløbet. Det mistede beløb dækker administrationsomkostningerne.

STX og HF
Du skal betale en måned forud for juli måned og betale introturen før skolestart.
Ved framelding inden skolestart i august tilbagebetales beløbet for introturen og ved framelding efter
skolestart mistes hele beløbet. Det mistede beløb dækker administrationsomkostningerne.
Ved indmeldelse fra og med den 16. i måneden betales skolepenge for den efterfølgende måned.
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HF Enkeltfag
For hf-enkeltfag betaler man pr. fag; 450.- for obligatoriske fag og 1.100,- for valgfag. Tilmelding er
bindende ved undervisningens start. Ved framelding inden studiestart kan man få deltagergebyret retur.

Ved udmeldelse for 3 årig STX, 2 årig HF og Dragen (8  10. kl.)
Skolepenge betales til og med den måned hvor udmeldelsen foreligger skriftlig.
For alle elever, der udmeldes ved skoleårets afslutning, betales skolepenge for hele skoleåret, dette inklusiv
juni måned.

Nedsættelse af skolepenge/friplads
Grundskolen Dragen samt STX/HF elever under 18 år:
Ansøgningsskema udsendes ved skoleårets begyndelse. Skolepenge skal betales som sædvanligt indtil svar
foreligger. Friplads for elever under 18 år i stx og hf tildeles fra oktober. Vi skal gøre opmærksom på at der
er begrænsede midler til formålet, beløbet afhænger af antal ansøgere og forældres indkomst.
SU-friplads, elever over 18 år:
Elever, der er fyldt 18 år, får bevilget friplads på baggrund af det beløb, de modtager i SU, da størrelsen på
SU afspejler elevens økonomiske situation. Skolen får automatisk disse oplysninger fra SU og nedsætter
derefter skolepengene med et beløb i størrelsesordenen 300-500 kr. månedligt. Da fripladsordningen er
finansieret via finansloven og fordeles til skoler efter elevtal, kan beløbet svinge og der er derfor ingen
garanti for et fast tilskud.

Skolepenge 2016/2017
(pr. 1. januar 2016)
Skoleåret 2017/2018

Pr. måned 2017/201

Dragen, 8. og 9. kl.

16.800,-

1.400,-

Dragen, 10. kl.

19.800,-

1.650,-

STX og HF *

22.800,-

1.900,-
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Studierejser
Grundskolen Dragen
I Dragen dækker Skolepengene, udover den almindelige skolegang, også introturen og begge studieture samt
mad på alle ture.

STX og HF
* Studierejsen i henholdsvis 2.g og 2.hf opkræves særskilt. Eleverne får et tilskud svarende til 1.200,- kr. i
HF og 1.800,- kr. i STX. Derudover vil der være en egenbetaling, der som udgangspunkt ikke overstiger
2.000,- kr. Rejsen planlægges og arrangeres af klassen og deres team lærere.

Udlån af skolebøger
Skolebøger udleveres ved fagets start og i løbet af skoleåret. Udleverede skolebøger skal afleveres når de
ikke længere skal bruges i undervisningen.
Skolebøger er udstedt til den enkelte elev og eleven hæfter for værdien af manglende afleverede bøger.
I tilfælde af manglende afleverede bøger, sendes rykkerbrev. Ved udmeldelse eller endt skolegang,
overdrages sagen til inkasso, såfremt bøgerne ikke bliver afleveret ved modtaget inkassovarsel.

Inkasso
Alle økonomiske mellemværender vil efter gældende retsprincipper blive overdraget til vores inkassobureau.
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