
Takstblad Hedegård Friskole –2022/2023 
Indskrivningsgebyr 
Beløbet indbetales november året før skolestart i børnehaveklassen: kr. 1.000 kr. (udgi<er i.f.m. skolestart) 

Skolepenge   0.-2. kl.  kr.     1.062,- 
3.-5. kl. kr.     1.117,- 
6.-7. kl. kr.     1.172,- 
8. kl. kr.     1.440,- 

Forfaldsdato d. 1. bankdag i hver måned. Juli måned er betalingsfri og 3. barn er graIs 
Skolepengesatserne fastlægges af skolens bestyrelse. Der foretages sædvanligvis en mindre årlig fremskrivning, som 
følger den almindelige prisudvikling. Skolen anbefaler, at man Ilmelder sig betaling via PBS. 
Opmærksomheden henledes på, at hvis elever meldes ud af skolen, er der en udmeldelsesfrist på 1 måned Il den 
første i en måned, og skolepengene skal betales frem Il den gældende udmeldelsesdato. 

Buskørsel / transport skole-hjem 
Offentlig eller med skolens vognmand: 1.360 kr./år, betales i to rater, sept. og nov.  
Bussen er først og fremmest for befordringsbereSgede elever, men normalt kan det lade sig gøre, at alle kan køre 
med, hvis der er ansøgt på skema og den omtalte egenbetaling er betalt. 

Lejrskole (kost-penge) 
Lejrskole aVoldes for alle klasser hvert andet år (ulige år), for 8. kl. dog studietur(e) hvert år  
For 0.-7. kl. opkræves der kostpenge pr. dag, men ellers er der ikke ekstra betaling for lejrskole: 

• 0.-1. kl. og 2.-3. kl. Varighed: 3 dage/2 næXer:  30 kr/dag   
• 4.-5. kl. Varighed 4 dage / 3 næXer:   35 kr/dag 
• 6.-7. kl. Varighed 6 dage/5 næXer   35 kr/dag 
• 8. kl. Studietur København 3 dage/2 næXer     Udland: 5 dage/4 næXer: Betales af klassekassen 

Undervisningsmaterialer 
Der betales ikke ekstra for undervisningsmaterialerne, men skolehjemmet er erstatningspligIg, hvis skolen vurderer, at 
der ikke blot er tale om almindelig slidtage. Ved bogaflevering vurderes det derfor alId, om bøgerne er misligholdt. 
Med henvisning Il forsikringsoplysningen har skadelidte alId krav på erstatning uanset omstændighederne. Alle 
flergangsbøger skal indbindes ved udlevering. Med henvisning Il ”Ren- Skole – Orden i skolen” projektet, koster 
”mistede kopier” 2 kr. pr stk., som eleven opkræves på fastsaXe datoer. 

Tilskud Hl skolepenge og pasning 
Der kan søges Ilskud Il skolepenge og SFO e<er central puljeIldeling.  
Skolen udmelder ansøgningsfrist og udsender ansøgningsskema. Ansøgning sker i foråret/forsommeren og Ilskuddene 
fordeles senest 1. feb. Tilskuddene bruges først og fremmest Il at nedbringe betalingen for foråret (marts-juni). Man 
skal derfor under alle omstændigheder regne med at skulle betale fuld takst fra aug. - feb.  

Priser pr md. for SFO (juli betalingsfri): 
Kl. 06.30 – 16.00 1.257 kr. / md.) 
Kl. 16.00 – 17.00    420 kr. / md.  (Ilkøb kl. 16 – 17 mandag – torsdag) 
Kl. 11.45 – 15.00    698 kr. / md.  (6 Imers modul som fordeles onsdag/fredag) 
Kl. 11.45/13.40 -  16.00 1.047 kr. / md. 

Priser for ”Før-SFO” 1. april – 31. juli  
N.B. Før-sfo er Ilvalg af ét samlet forløb på 3,5 md. (2 ugers ferielukket i juli), hvor prisen fordeles ligeligt over 4 
måneders betaling: 

1/1 dagsplads (45 Imer) 1.990 kr./md. i 4 mdr. 
3/4 dagsplads (35 Imer) 1.650 kr./md. i 4 mdr. 
1/2 dagsplads (25 Imer) 1.217 kr./md. i 4 mdr. 
Tilkøb 5 t Il heldags (1/1)         335 kr/md i 4 mdr. 

Maj 2022             


