
 
 

    

Skolepenge og SFO-betaling 

for skoleåret 2014/2015 

  

SKOLEPENGE – og søskenderabat 

1. barn: 1120 kr. pr. mdr. 

2. barn:    560 kr. pr. mdr. 

3. barn:    280 kr. pr. mdr. 

Øvrige:    Gratis 

 

Som søskende regnes børn, der har samme folkeregisteradresse og samme betalere. Som søskende 

regnes både biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn, der bor i husstanden. 

 

Der betales for 11 måneder (juli er betalingsfri) 

1. rate (01. august) for august, september 

2. rate (20. oktober) for oktober, november og december 

3. rate (20. januar) for januar, februar og marts 

4. rate (20. april) for april, maj og juni 

Skolepengene opkræves via Betalingsservice 

  

Betaling for skolefritidsordning for skoleåret 2014/2015 

Morgenpasning 6.30-7.50                       1-5 dage/uge                           290 kr/md 

Efter skoletid indtil 15.30                           5 dage/uge                           865 kr/md 

Efter skoletid indtil 16.30                           5 dage/uge                         1050 kr/md 

Efter skoletid indtil 15.30               2 valgfrie dage/ugen                       550 kr/md 

Efter skoletid indtil 16.30               2 valgfrie dage/uge                         620 kr/md 

Efter skoletid og til første bus            Op til 3 dage/uge                         275 kr/md 

Efter skoletid og til første bus                    5 dage/uge                         430 kr/md 

Klippekort (5 klip 300 kr) Op til 10t/md                             60 kr/time 

  

Dog max. 1200 kr. pr. måned pr. barn for elever fra 0.–3. kl. 

 

3.kl. kan være i SFO 5 dage fra efter skoletid til 16.30 for to dages pris (620 kr. pr md.) 

 

SFO har lukket i skolens efterårsferie, juleferie, vinterferie, fredag efter Kr. Himmelfartsdag, 

grundlovsdag, samt 3 uger i sommerferien. 

  

I ferieuger herudover (bortset fra uge 32) betales 350 kr. pr. uge pr. barn ud over normal SFO-

betaling. 

  

Der betales for 11 måneder (juli er betalingsfri) i 4 rater (se under skolepenge). 

  

Egenbetaling i øvrigt. 

Lejrskoler: 

4. kl. Vadehavstur     430 kr.                        6.kl. Bornholm                 970 kr. 

8. kl. København 740 kr.                        9.kl. London                   3100 kr. 

  

Hertil kan komme beløb til ikke-lejrskolerelaterede aktiviteter som fx Tivoli-besøg i Køben-havn. 

Egenbetalingen til lejrskoler udgør ca. 50% for 4. og 6. kl. og ca. 75% for 8. og 9. kl. af de reelle 

udgifter. Skolen dækker resten. 

  

Derudover vil der kunne forekomme mindre egenbetalinger, fx hvis der arrangeres klasseture eller 

udflugter ud over ovenstående eller til dækning af ekstraudgifter i P-fag. 
  


