
Hedegård Friskole - Priser 2015/2016 
 
 
Skolepenge (2015/2016): 
0.-2. klasse: kr. 942,00 / md. 
3.-5. klasse: kr. 991,00 / md. 
6.-8. klasse: kr. 1.290,00 / md. 
 
Forfaldsdato den 15. i hver måned. Juli måned er betalingsfri og 3. barn er gratis. 
Skolepengesatserne fastlægges af skolens bestyrelse. Der sker normalt en årlig, mindre 
fremskrivning, som følger den almindelige prisudvikling. Skolen anbefaler, at man tilmelder 
sig betaling via PBS. 
 
 
Indskrivningsdepositum 
Beløbet indbetales november året før skolestart i børnehaveklassen: kr. 950,00 (nov. 2016). 
Kontoen opgøres, når barnet forlader skolens afgangsklasse og overskydende beløb 
tilbagebetales. For øvrige nye elever er der ikke indskrivningsdepositum.  
 
Bus (2015/2016) 
Offentlig eller med skolens vognmand: 900,00 kr/år, betales i to rater (sept. og nov.). Bussen 
er først og fremmest for befordringsberettigede 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: 
Lejrskole afholdes for alle klasser hvert andet år (ulige år), for 8. klasse dog studietur(e) hvert 
år. Der opkræves kostpenge pr. dag, men ellers er der ikke ekstra betaling for lejrskole: 
2015: 0.-2. kl: 3 dage, 25,00 kr/dag - 3.-5. kl 5 dage, 30,00 kr/dag - 6.-7. kl 6 dage, 30,00 kr/dag  
2017: 0.-2. kl: 3 dage, 30,00 kr/dag - 3.-5. kl 5 dage, 35,00 kr/dag - 6.-7. kl 6 dage, 35,00 kr/dag 
 
 
Undervisningsmaterialer: 
Der betales ikke ekstra for undervisningsmaterialerne, men skolehjemmet er 
erstatningspligtig, hvis skolens vurderer, at der ikke blot er tale om almindelig slitage. Ved 
bogaflevering vurderes det derfor altid, om bøgerne er misligholdt. Med henvisning til 
forsikringsoplysninger har skadelidte altid krav på erstatning uanset omstændighederne. Alle 
flergangsbøger skal indbindes ved udlevering. Med henvisning til “Ren-Skole - Orden i skolen” 
projektet, koster “mistede kopier” 2 kr. pr. stk. (“pædagogisk pris”), som eleven opkræves 
kvartalsvis.  
 
 
 
 
 



 
SFO - priser pr. august 2015 (juli betalingsfri): 
Kl. 6.30-16.00: kr. 1.089,00/md. 
Kl.16.00-17.00:* kr. 363,00 /md. (*tilkøb kl.16-17, mandag-torsdag) 

Kl. 12.00-15.00:** kr. 605,00 / md. (**6 timers modul som fordeles onsdag/fredag) 

Skoletids ophør til kl. 16: kr. 907,00 / md.  
 
 
Den kommende børnehaveklasse starter i “før-SFO” den 1. april i kraft af et samarbejde med 
Vejle Kommune. I koordination med de forskellige børnehaver overgår børnene til denne 
pasningsordning 4 måneder før egentlig skolestart. 
 
 
Før-SFO 1. april-31. juli 2015 (N.B. 2 ugers ferielukket i juli): 
1/1 dagsplads (45 timer) kr. 1.785,00 /md. i 4 mdr. 
3/4 dagsplads (35 timer) kr. 1.479,00 / md. i 4 mdr. 
1/2 dagsplads (25 timer) kr. 1.091,00 / md. i 4 mdr 
Tilkøb 5 timer kr. 300,00 / md. i 4 mdr. .  
 


