
Skoleomkostninger: (Gældende pr. 01/01 2023)

Priserne er pr. person pr. uge, hvis andet ikke er angivet Gf1 Gf1 EUX             Gf2 EUD            Gf2 EUX
Afkortet*                      

Gf2
Afkortet*                      

Hf1
EUX Hf1 EUD Hf1 EUX Hf2 EUD Hf2 Produktionsleder Agrarøkonom

1. Bor på skolen, kost og logi, 5) 9) 587 587 587 587 587 587 587 587 587 587 587 587

2. Hjemmeboende - For- og eftermiddagskaffe 4) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

3. Hjemmeboende (inkl. frokost på skolen) 4) 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275

4. Aktivitetsklub 1), 2) 450 450 450 450 225 225 900 450 450 450 450 900

5. Betaling for undervisningsmidler og bøger til ejendom 3) 
8), incl. Moms

- - 1.840 1.610 1.510 - - - - - - -

6. Depositum for bøger til udlån /  værelse 10) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

7. Kopi og Print 6) 180 180 180 180 90 90 360 180 180 180 180 360

8. Eksamen - Akademiuddannelse 11) - - - - - - - - - - 3.000 3.000

9. Studietur, samlet udgift - ca. pris 7) 1.750 1.750 - - - - 5.000 5.000 7.500 7.500 7.000 7.500

1) Prisen er pr. skoleforløb, Skoleforløb 1-10 uger er prisen 225,- kr.
2) Aktivitetsklub betyder ingen deltagerbetaling for deltagelse i alle fritidsaktiviteter, fittness, besøg, sport, events m.v. Du melder dig aktivt ind ved skolestart.
3) På Gf2 skal eleverne selv anskaffe ordbøger, lommeregnere og andre elektroniske hjælpemidler, papir og lignende til eget brug samt lærebøger, der kan have varig værdi for eleven.
    Eleverne kan selv vælge at anskaffe dette eller dette kan ske via skolen. Køb via skolen sker ved skolestart.
4) Elever der ikke gør brug af forplejning i pauser, madpakkeservice m.v. betaler ikke herfor.
5) De fleste værelser er dobbeltværelser. Enkeltværelse er muligt i begrænset omfang.
6) Betaling for kopi og print er fastsat og fordelt som et gennemsnit udfra de samlede omkostninger hertil. Reguleres årligt.
7) Studieture betales ift. de faktiske omkostninger for de deltagende elever - der udarbejdes regnskab for studieture
8) Elever på Hf1, Hf2, Lederuddannelser, kan indkøbe undervisningsmidler til ejendom efter eget valg. Dette sker ved forløbsstart.
9) Elever under 18 år og uden  uddannelsesaftale på Gf1 og Gf2; har gratis kost og logi, såfremt gældende vilkår herfor er opfyldt

10) Der opkræves ikke for indenlandske ekskursioner
11) På PL tilbydes "Ledelse i praksis" på AØ tilbydes "Økonomistyring i praksis"

Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, Lov om erhvervsuddannelser samt Bekendtgørelse om elevers og kursisters betaling for undervisningsmidler i 
de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne er gældende for "Skoleomkostninger"

     Har eleven en uddannelsesaftale, men under 5 kvarters rejsetid med offentlig transport fra bopæl til skole mandag morgen, samt fra skole til bopæl fredag efter endt skoletid, så skal eleven selv betale for skoleopholdet.
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