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Optagelsesprocedure 

Først når skolekontrakten er modtaget retur i underskrevet stand og indmeldelsesgebyr er modtaget, er 

der reserveret plads til eleven på det ønskede klassetrin. 

 

Elevbetaling (Skolepenge) 

Elevbetalingen inkluderet SFO og frokostordning udgør 2.337 kr./pr. måned. Ved mere end ét barn på 

skolen gives der søskenderabat og elevbetalingen inkluderet SFO og frokostordning udgør 1.540 kr./pr. 

måned for andet og følgende børn på skolen. 

De angivne beløb er fastlagt i 2018 og VerdensBørn Grundskoles bestyrelse tager årligt stilling til om 

beløbet skal indeksreguleres. Elevbetalingen betales forud og forfalder hver den 1. i indeværende måned. 

Ved for sen betaling opkræver VerdensBørn Grundskole et rykkergebyr på p.t. 100 kr. for første rykker og 

100 kr. pr. efterfølgende rykker. 

 

Indmeldelsesgebyr 

Forældre/værge opkræves sammen med depositum, et indmeldelsesgebyr. Indmeldelsesgebyret er et 

administrationsgebyr og udgør p.t. 500 kr. Indmeldelsesgebyret tilbagebetales ikke. 

 

Depositum 

Til sikkerhed for opfyldelse af elevens/forældrenes/værgens forpligtelser i henhold til skolekontrakten, skal 

et depositum indbetales til skolen. Depositummet udgør 6.000 kr., som skal indbetales senest den 20. april 

forud for skoleårets start. Såfremt depositum ikke indbetales rettidigt anses ansøgningen/skolekontrakten 

som bortfaldet. Depositum tilbagebetales senest 30 dage efter, at eleven har afsluttet sin skolegang på 

VerdensBørn Grundskole. Depositum tilbagebetales efter modregning af eventuelle skyldige elevbetalinger, 

gebyrer, materialeforbrug m.v. Depositum tilbagebetales på samme måde ved rettidigt varslet afbrydelse af 

skolegang på VerdensBørn Grundskole.  

 

Klippekortsordning  

Fra og med skoleåret 2016/2017 vedtog bestyrelsen at indføre en klippekortordning for forældre. Dette 

indebærer, at hver familie ved opstart at et nyt skoleår har 8 klip, hvor hvert klip har en værdi af 200 kr. I 

løbet af skoleåret bliver der udbudt forskellige arbejdsopgaver såsom oprydning, bagning, rengøring, 

madlavning, maling af vægge, afhentning af møbler m.m. Ved deltagelse i disse arbejdsopgaver kan 

forældre i løbet af skoleåret få brugt alle sine klip. Såfremt man ikke deltager eller blot deltager enkelte 

gange, vil man blive opkrævet beløbet for de manglende klip, ved udgangen af skoleåret. 

 

Framelding, udeblivelse, opsigelse, misligholdelse, bortvisning m.v.  

Såfremt værge/forældre framelder optagelsen tidligere end 8 uger før skoleårets start, tilbagebetales hele 

depositum. Ved senere framelding, men inden skoleårets start, vil der blive opkrævet et beløb på 2.000 kr. 

til en hel eller delvis dækning af skolens tab. Såfremt eleven udebliver ved skoleårets start bortfalder 

elevpladsen, og der opkræves et udeblivelsesgebyr svarende til det erlagte depositum.  
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Skolegang på VerdensBørn Grundskole kan af værge/forældre skriftligt til skolelederen varsles 

afbrudt/opsagt med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. Hvis 3 måneders fristen ikke overholdes, 

er forældre/værge forpligtiget til at betale 3 måneders elevbetaling. 

 

Misligholdelse af skolekontrakt 

Misligholdelse af skolekontrakten foreligger, såfremt eleven afbryder sin skolegang på VerdensBørn 

Grundskole 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 VerdensBørn Grundskoles værdigrundlag. Ved uvarslet afbrydelse er forældre/værge forpligtiget til at 

betale for indeværende, samt 3 måneders elevbetaling. 

 

Foreligger der grov eller gentagen misligholdelse, kan skolen med omgående virkning bortvise eleven.  

Brug af cigaretter, hash og andre euforiserende stoffer, samt øl og spiritus betragtes altid som grov 

misligholdelse. Det samme gælder tyveri, og voldelig, truende eller gentagende dårlig adfærd over for 

elever såvel som skolens ansatte og besøgende.  

Da VerdensBørn Grundskole lægger stor vægt på skole og hjem samarbejde vil det ydermere blive betragtet 

som misligholdelse af skolekontrakt, hvis forældre/værge gentagne gange uden gyldig grund ikke møder op 

til forældrekonsultationer og andre indkaldte møder. Hvis forældre/værge udviser voldelig, truende eller 

gentagende dårlig adfærd over for elever,  såvel som skolens ansatte og besøgende, er dette også at 

betragte som grov misligholdelse. Hvis en elev bortvises er Forældre/værge forpligtet til at betale for 

indeværende, samt 3 måneders elevbetaling. 

 

En elev kan ikke forventes fritaget for undervisning på skolen i flere dage (eksempelvis for at tage på ferie 

med forældre) uden for skolens ferier, hvorfor fravær uden gyldig grund og/eller skriftlig tilladelse fra 

VerdensBørn Grundskoles ledelse også er at betragte som misligholdelse af skolekontrakt. 

 

Erstatning 

Forældre/værge er forpligtiget til at erstatte de skader, som forældre/værge eller elev måtte forvolde på 

skolens og/eller andre elevers ejendom og/eller person. 

  

Ren og sund skole 

Vi forventer at forældre/værge, samt elever alle er med til at værne om VerdensBørn Grundskoles 

omgivelser og sundhedspolitik. Dette indbefatter, at alle rydder op efter sig selv og hjælper med at holde 

skolens område pænt og ryddet, samt respektere VerdensBørn Grundskoles omgivelser. VerdensBørn 

Grundskole fører en klar madpolitik, der betyder, at det ikke er tilladt at medbringe sukkerholdige sager til 

uddeling eller på udflugter. Vi ser i stedet gerne, at forældre/værge forsøger at finde et sundere alternativ. 

Hvis I ønsker at medbringe noget spiseligt i forbindelse med en særlig anledning, SKAL dette aftales med 

klasselæreren senest 3 dage i forvejen. Klasselæren ved også, om der er nogle af børnene, som af en eller 

anden grund ikke må få bestemte fødevarer.  Det er ikke tilladt at uddele slik, wienerbrød, saftevand og 

sodavand. Det er heller ikke tilladt at give børnene sukkerholdig mad med såsom, pålægschokolade, 

energibar, sukkersødet yoghurt/drikkeyoghurt, mælkesnitter m.m., ligesom, at det heller ikke er tilladt med 

mad der indeholder sødemiddel.           


