
Undertegnede ansøger om optagelse som elev på Kongensgaard Efterskole i skoleåret 2021/2022

Oplysninger om eleven

Navn CPR

Adresse Landsby

Postnr. + by Kommune

Mobil

Jeg går nu i                      klasse på (skolens navn)

Jeg ønsker optagelse i Kongensgaard Efterskoles                  klasse

Hvem har forældremyndigheden? (Sæt kryds)                  Mor                Far

Oplysninger om mor Oplysninger om far

Navn Navn

CPR CPR

Adresse Adresse

Postnr. + by Postnr. + by

Telefon Telefon

E-mail E-mail

Oplysninger om evt. værge/plejeforælder

Navn 

Adresse Postnr. + by

Telefon E-mail

For at blive optaget skal ansøgeren besøge skolen og have en samtale med forstanderen eller en lærer.
Eleven er sikret en plads på det ønskede klassetrin, når skolen skriftligt har bekræftet optagelsen og der er indbetalt et indmeldelsesgebyr på 2.500,- kr.

Vi forældre/værge/plejeforældre erklærer os indforstået med ovenstående og med de retningslinjer, der er beskrevet 
i skolekontrakten. 

Ansøgning om optagelse S KO L E Å R E T  2 0 2 1 / 2 0 2 2

97 89 15 44
kge@kge.dk

kge.dk

Kongensgaard Efterskole
Ringvej 80, Nr. Nissum

7620 Lemvig

Elevens underskrift Forældres/værges/plejeforældres underskrift



Optagelsesprocedure

Når skolen har modtaget ansøgningsblanket i udfyldt og underskrevet stand, bekræfter skolen modtagelsen og 
fremsender samtidigt opfordring til, at elev og forældre træffer aftale om at be-søge skolen, hvis dette ikke er sket på 
et tidligere tidspunkt. Først efter dette besøg fremsender skolen udkast til Skolekontrakt - hvis der er ledige pladser 
- og anmoder om betaling af indmeldel-sesgebyr. Først når skolekontrakt er modtaget retur i underskrevet stand og 
indmeldelsesgebyr er modtaget, er der reserveret plads til eleven på det ønskede kursus.

Elevbetaling (Skolepenge)

Elevbetalingen udgør kr. 2.550,- pr. uge for skoleåret 2021/2022.
Fra elevbetalingen trækkes den statslige elevstøtte samt evt. anden form for støtte. 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 den statslige elevstøtte. Som udgangspunkt hæfter begge forældre solidarisk for 
betaling af skolepenge samt andre udgifter forbundet med efterskoleopholdet. 

Indmeldelsesgebyr

Samtidig med fremsendelse af Skolekontrakten i underskrevet stand fremsender forældre/værge et 
indmeldelsesgebyr. Indmeldelsesgebyret udgør kr. 2.500,-. Indmeldelsesgebyret tilbagebeta-les ikke. 
Indmeldelsesgebyret skal indbetales efter samtalen året forud for kursusstart, senest 14 dage efter, at skolekontrakten 
er underskrevet. Såfremt indmeldelsesgebyret ikke indbetales ret-tidigt anses ansøgningen/skolekontrakten 
som bortfaldet. Ved afbrydelse af skoleopholdet i utide er beløbet tabt. Indmeldelsesgebyret dækker materialer, 
skoletøj, oplevelser, deltagelse i og transport til og fra eksterne arrangementer (løbsgebyr, teateroplevelser, 
sportsbegivenheder) i forbindelse med efterskoleopholdet. Der kan ikke laves udlæg til lommepenge, medicin eller 
rej-sepenge fra indmeldelsesgebyret.

Framelding, udeblivelse, opsigelse, misligholdelse, bortvisning m.v.

Hvis efterskoleopholdet afbrydes i utide, uanset om det er på forældre- eller skoleinitiativ skal vedkommende, der har 
det økonomiske ansvar i forbindelse med opholdet, betale for 3 uger (7.650,- kr.) ud over den tid, den unge har været 
elev på efterskolen. Til disse ugers ekstra betaling ydes ingen statstilskud.

Misligholdelse af skolekontrakt

Misligholdelse af skolekontrakten foreligger hvis eleven overtræder skolens regler eller landets love, undlader at 
efterkomme skolens påbud og anvisninger eller i øvrigt udviser en adfærd, som er uforenelig med skoleopholdet. 
Ved afbrydelse betales en afbrydelsesbetaling på 7.650 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. Det samme gælder tyveri, 
og voldelig eller truende adfærd.
En bortvist elev skal betale afbrydelsesbetaling på 7.650,- kr. 
En elev kan ikke forventes fritaget for undervisning/ophold på skolen i flere dage (eksempelvis for at tage på skiferie 
med forældre) uden for skolens ferier. Ønskes forældrene alligevel at tage ele-ven ud af skolen, vil forældrene skulle 
dække skolens tab i tilskud, det, der svarer til den statslige elevstøtte.

Erstatning

Eleven skal erstatte de skader, som eleven forvolder på skolens eller andre elevers ejendom bort-set fra hændelige 
uheld. Såfremt elevens forældres/værges ansvarsforsikring (familieforsikring) 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.

Regler og vilkår


