Skolekontrakt
Ryå Efterskole tilbyder hermed __________________________ optagelse som elev i _____. klasse i
skoleåret 2023/2024. Optagelsen er betinget af, eleven er tilmeldt online via vores hjemmeside, samt at
skolekontrakten og samtykke-erklæring er modtaget retur i underskrevet stand, og at indbetaling af
indmeldelsesgebyr er foretaget. Herefter sender skolen mail med bekræftelse på optagelsen.
Betalinger
Elevbetalingen udgør 2650 kr. pr. uge i 42 uger for skoleåret 2023/2024. Indmeldelsesgebyr på 2500 kr.
skal indbetales samtidig med indmeldelse. Indmeldelsesgebyret fraregnes ikke i elevbetalingen og
tilbagebetales ikke ved framelding eller ved kursets afslutning.
Den ovenfor anførte elevbetaling indeholder alle udgifter til materialer, ekskursioner, udlandsrejser samt
en skolecomputer som eleven kan beholde ved fuldført ophold. Det er på Efterskoleforeningens
hjemmeside muligt at læse mere om regler for elevstøtte og også beregne, hvor høj elevstøtte og
egenbetaling, der kan forventes.
Afbrydes opholdet i utide, opkræves der 5500 kr. hvilket svarer til ca. 2 ugers ophold.
Alle betalinger til skolen skal ske til konto:
Reg.nr. 8401 Bankkonto: 1043753 med tydelig angivelse af elevnavn og betalingens art.
Fritagelse for undervisning eller ophold på skolen
En elev kan som udgangspunkt ikke fritages for undervisning/ophold på skolen i flere dage (eksempelvis for
at tage på ferie med forældre) uden for skolens ferier. Ved et sådan afbræk af opholdet er skolen ikke
berettiget til tilskud fra staten i de berørte kursusuger, og der kan heller ikke ydes statslig elevstøtte.
Ønsker forældrene alligevel af tage eleven ud i nogle dage, kan forældrene – ud over den normale
egenbetaling – blive bedt om at dække skolens tab i tilskud og den mistede statslige elevstøtte, hvilket vil
beløbe sig til ca. 2.500-3.000 kr. pr. berørt kursusuge.
Erstatning for skader
Eleven skal erstatte de skader, som eleven forvolder på skolens eller andre elevers ejendom, bortset fra
hændelige uheld. Såfremt elevens forældres ansvarsforsikring (familieforsikring) ikke dækker, eller hvis
forældrene ikke har en sådan forsikring, forpligter forældrene sig til sammen med eleven at erstatte skader
forvoldt af eleven.
Misligholdelse og bortvisning
Misligholdelse af skolekontrakten foreligger, hvis eleven overtræder skolens ordensregler, undlader at
efterkomme skolens påbud og anvisninger eller i øvrigt udviser en adfærd, som er uforenelig med
skoleopholdet. Foreligger der grov eller gentagen misligholdelse, kan skolen med omgående virkning
bortvise eleven.

Ordensregler på Ryå efterskole
 Vi tolererer ikke mobning. Du er forpligtiget til at bidrage til at alle får et godt efterskoleophold med
fællesskab og oplevelser, der rækker langt ud i fremtiden.
 Vi vægter en god og venlig tone og adfærd på skolen.
 Ryå efterskole er en røgfri skole. (også snus og e-cigaretter)
 Seksuelt samvær mellem eleverne er ikke tilladt.
 Du må ikke opbevare/indtage øl, spiritus eller euforiserende stoffer på skolen.
 Du må ikke møde påvirket på skolen.
 Du skal møde til al undervisning og alle fællesaktiviteter.
 Du skal komme i spisesalen til de tre hovedmåltider: Morgenmad, middagsmad og aftensmad.
Værdigrundlag:
Ryå Efterskole er for normaltbegavede unge med læse- og stavevanskeligheder.
Skolen udøver sit virke på et bæredygtigt grundlag. Vi tror på at et bredt og alsidigt undervisningstilbud
tilrettelagt med udgangspunkt i den enkelte elevs faglige kunnen og behov øger troen på egne evner,
styrker læsestandpunktet og forøger elevernes muligheder for senere at gennemføre et uddannelsesforløb
Forældrene og eleven bekræfter ved deres underskrift at være bekendte med skolens værdigrundlag og
ordensregler.
Forældremyndigheden (Sæt kryds)

Fælles forældremyndighed

Kun mor

Kun far

Eventuel værge: ___________________________
Bopæl (Sæt kryds)

Eleven bor sammen med begge forældre

Hos mor

Hos far

Hverken hos mor eller far
Betaling:
Som udgangspunkt hæfter forældrene solidarisk for betaling af skolepenge og andre udgifter forbundet
med efterskoleopholdet. Såfremt andre end forældrene (fx kommunen) indestår for betalingen, angives
det her:
________________________________________________________
Underskrifter
Dato: / - 21___ Mor: _________________________________________________
Dato: / - 21___ Far: __________________________________________________
Dato: / - 21___ Eleven: _______________________________________________
Dato: / - 21___ Efterskolen: ___________________________________________

