
Sådan kan et  

efterskoleophold  

finansieres  

på Gudenaadalen 
 

  

  

 



Betaling af skolepenge 
 

11 rater 

Den endelige pris på et efterskoleophold er afhængig af husstandens sam-

lede indkomst, og beregnes medio april i det skoleår eleven skal starte.  

 

17 rater 

Men på Gudenaadalens Efterskole giver vi mulighed for at indbetale á 

conto før skolestart for på den måde at opnå en lavere månedlig omkost-

ning.  

 

• Á conto beløbets størrelse aftales individuelt med skolen og kan såle-

des tilpasses jeres ønsker. 

• Á conto indbetalingen løber over 6 måneder og starter 1. januar det år, 

eleven skal starte på Gudenaadalens Efterskole.  

• Medio juni beregnes statsstøtten og den endelige pris på efterskoleop-

holdet. 

• Restbeløbet (samlet pris minus á conto indbetaling) fordeles på 11 ra-

ter. Første betaling 1. august og sidste betaling 1. juni. 

 

Vi har opstillet eksempler på de følgende sider. 

 

Hvad nu hvis… 

 
• eleven alligevel ikke starter? Hvis eleven ikke møder op til første sko-

ledag, bliver det fulde beløb tilbagebetalt. Dog tilbagebetales indmeldel-

sesgebyr ikke. 

• eleven starter, men afbryder opholdet? Så gælder de regler som står 

på hjemmesiden vedr. afbrudt skoleophold.  

 

 

 



Eksempel til skoleåret 2019-20 

Eksempel 1 

Husstandsindkomst: under 350.000 kr. 

• 49.182 kr. for et efterskoleophold 

• Skolepenge fordelt på 11 rater: 4.471 kr. pr måned. 

• Skolepenge fordelt på 17 rater: 2.893 kr. pr måned 

• Alternativ 

o Der indbetales 2.000 kr. pr måned fra januar 2019 – juni 2019. 

o Skolepenge fra 1. august 2019 – 1. juni 2020 vil være 3.380 kr. pr 

rate (11 stk.). 

Eksempel 2 

Husstandsindkomst: 600.001 – 625.000 kr. 

• 62.034 kr. for et efterskoleophold 

• Skolepenge fordelt på 11 rater: 5.639 kr. pr måned. 

• Skolepenge fordelt på 17 rater: 3.649 kr. pr måned. 

• Alternativ 

o Der indbetales 2.500 kr. pr måned fra januar 2019 – juni 2019. 

o Skolepengene fra 1. august 2019 – 1. juni 2020 vil være 4.276 kr. 

pr rate (11 stk.) 

Eksempel 3 

Husstandsindkomst: 875.001 kr. – …. 

• 76.482 kr. for et efterskoleophold 

• Skolepenge fordelt på 11 rate: 6.953 kr. pr måned. 

• Skolepenge fordelt på 17 rater: 4.499 kr. pr måned. 

• Alternativ  

o Der indbetales 3.000 kr. pr måned fra januar 2019 - juni 2019. 

o Skolepenge fra 1. august 2019 – 1. juni 2020 vil være 5.317 kr. pr 

rate (11 stk.) 

 

Eksempler er udregnet efter forslag til finansloven for 2019. 

 



 

 

 

 

 

Hvis denne folder skulle give anledning til spørgsmål, er du selvfølgelige vel-

kommen til at kontakte skolen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gudenaadalens Efterskole, Hovedgaden 2, 8860 Ulstrup, 8646 3133, info@gudenaadalen.dk 


