Nøvlingskov 20. august 2020

Kære kommende elev og forældre årgang 2021/2022
Du har tilmeldt dig Nøvlingskov Efterskole i skoleåret 2021/2022. Det glæder vi os meget over.
Vi har modtaget din tilmelding, men vi ved også, at flere er skrevet op til mere end én skole. Vi mener, at det er
vigtigt, at I finder den skole, der passer bedst til jer. Hvis I endnu ikke er afklaret i valget af efterskole, er I meget
velkomne til at besøge os. Ring gerne og aftal en tid.
Skulle I allerede nu have besluttet, at jeres pige/dreng ikke skal starte på Nøvlingskov Efterskole, vil vi gerne
vide det snarest, så pladsen kan frigives til en ny elev.
Hvis I fastholder indmeldelsen til Nøvlingskov Efterskole, beder vi jer udfylde og returnere vedlagte
skolekontrakt senest mandag den 14. september 2020. Samtidig bedes I indbetale depositum på kr. 4.000,00
(læs mere herom i skolekontrakten). Hvis I ikke har returneret skolekontrakten og indbetalt depositum senest
denne dato, og anden aftale ikke er indgået, vil pladsen gå til en anden elev.
Skolekontrakten kan sendes med post, men I har også mulighed for at maile den til noev@noevlingskov.dk.
Vælger I at sende via mail, udskriver vi kontrakten og sletter mailen samme dag.
Hvis I har spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte os.
Vi takker for, at I har valgt Nøvlingskov Efterskole og ser frem til det kommende samarbejde.

Med venlig hilsen
Morten Mikkelsen
Forstander
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SKOLEKONTRAKT 2021/2022
OPTAGELSE
Elevens fulde navn: ____________________________________________ Elevens cpr.nr.: ________________
Elevens adresse: _________________________________________Postnummer/by:_____________________
Hjemkommune: ____________________________________________________________________________
Elevens mobilnummer: ______________ Elevens mailadresse: ______________________________________
Eleven skal gå i 9. klasse _____ (sæt X) og/eller 10. klasse _____ (sæt X) på Nøvlingskov Efterskole.

Mors fulde navn: ________________________________________________ Mors cpr.nr.: ________________
Mors adresse: ______________________________________________________________________________
Mors telefonnr.: __________________ (træffes bedst på dette nummer) Arbejdsplads tlf.: ________________
Mors mailadresse: __________________________________________________________________________
(skal være forskellig fra fars mailadresse pga. oprettelse i intrasystemet Viggo)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fars fulde navn: __________________________________________________ Fars cpr.nr.: ________________
Fars adresse: _______________________________________________________________________________
Fars telefonnr.: ___________________ (træffes bedst på dette nummer) Arbejdsplads tlf.: ________________
Fars mailadresse: ___________________________________________________________________________
(skal være forskellig fra mors mailadresse pga. oprettelse i intrasystemet Viggo)

Evt. samlever skal kun udfyldes, hvis forældrene er skilt, og der er en ny samlever på elevens hjemadresse.

Samlevers fulde navn: ________________________________________ Samlevers cpr.nr.: ________________
Samlevers adresse: __________________________________________________________________________
Samlevers telefonnr.: ______________ (træffes bedst på dette nummer) Arbejdsplads tlf.: ________________
Samlevers mailadresse: ______________________________________________________________________
(skal være forskellig fra mors/fars mailadresse pga. oprettelse i intrasystemet Viggo)
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Ovenstående elev er optaget som elev på Nøvlingskov Efterskole i skoleåret 2021/2022
Optagelsen er betinget af følgende punkter:
•

rettidig indbetaling af depositum. (Såfremt eleven ikke kan optages, tilbagebetales depositum.)

•

at skolekontrakten er tilsendt skolen i underskreven stand.

•

at skolens forstander har sendt kopi af skolekontrakten tilbage med dennes underskrift. (Senest 14 dage
efter, at skolen har modtaget skolekontrakten og indbetaling af indmeldelsesgebyr.)

•

at eleven og forældre/værge har gjort sig bekendte med og er indforstået med skolens værdigrundlag
samt ordensregler, som findes i orienteringshæftet A-Å, der kan findes på skolens hjemmeside.

•

at medgivne oplysninger er korrekte, og at der ikke er udeladt noget, som har relevant betydning for et
efterskoleophold på Nøvlingskov Efterskole.

Personlige oplysninger
Eventuelle personlige oplysninger (f.eks. sygdom, handicap eller andre særlige forhold), som skolen bør kende
på forhånd:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Depositum
Samtidig med fremsendelse af Skolekontrakten i underskrevet stand, indbetaler forældre/værge et depositum.
Depositummet udgør kr. 4.000,00. Beløbet indsættes på konto 9602-5990106330 senest den 14. september
2020 med angivelse af elevens fulde navn. Depositummet bliver returneret senest 14 dage efter afsluttet kursus
efter modregning af eventuelle skyldige elevbetalinger, gebyrer, materialeforbrug, skader m.v.

Evt. tilbagebetaling af depositum - kan ske til (forældres kontonummer):
Bank: ______________________________________, reg. nr.: ________ konto. nr.: _____________________
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Betalinger
Elevbetalingen i 2021/2022 udgør 2.500 kr. pr. uge i 42 uger (uden statslig elevstøtte).
I dette beløb er inkluderet alle udgifter til nødvendige bøger, onlineordbøger, Office-værktøjer, skoletøjspakke,
materialer, AppWriter, brug af vaskeri, ture, lejrskole, udenlandsrejse (dog undtaget Myanmar) m.v.

Fra elevbetalingen trækkes den statslige elevstøtte (gives kun, hvis man har gennemført mindst to uger) 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. Egenbetaling kan anslås ved at gå ind
på https://www.efterskolerne.dk/pris , eller ved at ringe til skolen og oplyse husstandsindkomsten i 2018.

Ud over elevbetalingen kan der komme udgifter til div. materialer anvendt i valgfagene til større projekter –
dette vil altid ske efter aftale med forældrene. Bliver dette aftalt, trækkes beløbet fra depositummet.

Husstandsrabat/søskenderabat
Husstande, der har to eller flere børn på Nøvlingskov Efterskole i samme skoleår får rabat således at, hvert barn
får rabat på kr. 2.500,00, hvis der sendes en kortfattet ansøgning til skolen om individuel supplerende støtte.

Egenbetaling til skolen
Med opgørelsen, som udsendes hurtigst muligt efter Nye Elevers Aften, følger betalingskode, som skal benyttes
til alle syv rateindbetalinger.

Framelding efter indbetaling af depositum
Frameldingsgebyret er på kr. 4.000,00.

Udeblivelse
Såfremt eleven udebliver ved kursusstart bortfalder elevpladsen, og der opkræves et udeblivelsesgebyr på kr.
8.000,00.
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Opsigelse - efter påbegyndt ophold
Efterskoleopholdet kan af elev og forældre varsles afbrudt/opsagt med 3 ugers varsel til udgangen af en
kursusuge. Varslet opsigelse forudsætter, at eleven fortsætter sit skoleophold indtil det varslede ophør.

Misligholdelse af skolekontrakt
Misligholdelse af skolekontrakten foreligger, såfremt eleven afbryder efterskoleopholdet uden det ovenfor
anførte varsel, eller 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.

Foreligger der grov eller gentagen misligholdelse, kan skolen med omgående virkning bortvise eleven. Brug af
hash og andre euforiserende stoffer, samt indtagelse af øl og spiritus betragtes altid som grov misligholdelse.
Det samme gælder mobning, hærværk, tyveri og voldelig eller truende adfærd.

Ved ikke varslet afbrydelse betales et afbrydelsesgebyr på kr. 8.000,00.

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 at tage eleven ud i nogle dage, og giver skolen tilladelse hertil, vil forældrene skulle
dække skolens tab i tilskud og den mistede statslige elevstøtte, hvilket vil beløbe sig til kr. 3.000,00 pr. berørt
kursusuge.

Erstatning
Eleven/elevens forældre skal erstatte de skader, som eleven forvolder på skolen bortset fra almindeligt slid og
hændelige uheld. Eleven/elevens forældre skal ligeledes erstatte skader forvoldt mod andre elevers ejendom.
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.
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Undertegnede far/mor/værge erklærer sig hermed indforstået med denne skolekontrakt. Vi/jeg accepterer
nævnte vilkår og forpligter os samtidigt til – når skolekontrakten er underskrevet - at betale samtlige skyldige
beløb i henhold til vilkårene, herunder betaling ved evt. utidig afbrydelse af skoleopholdet.

Persondatapolitik
Ved optagelse af eleven afgiver I personoplysninger - herunder evt. personfølsomme oplysninger. Vi vil på
Nøvlingskov Efterskole gøre alt for at passe godt på jeres oplysninger. Vores databehandling opfylder kravene
om personoplysninger i EU's Forordning om beskyttelse af persondata (GDPR) 2016/679 af 27. april 2016, som
er trådt i kraft 25. maj 2018 samt lov om persondata. Behandlingen af personoplysninger sker på baggrund af
forordningens artikel 6 (almindelige oplysninger), artikel 9 (følsomme oplysninger) og artikel 87 (cpr.nr.). I kan
læse mere om Nøvlingskov Efterskoles persondatapolitik på skolens hjemmeside https://noevlingskov.dk/omnovlingskov/officieltlovpligtigt-stof.
Her finder I, hvordan vi helt konkret behandler jeres persondata, og hvornår vi sletter dem.

Dato: __________

Underskrift elev: ____________________________________________________________________________

Underskrift far: ___________________________________________________________________________

Underskrift mor: __________________________________________________________________________

Dato: __________

Underskrift forstander: ______________________________________________________________________
Nøvlingskov Efterskole
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