
SKOLEPENGEBETALING  og  TILSKUDSMULIGHEDER
for skoleåret 2017/18

BETALING Der betales 11 rater pr. år (juli er betalingsfri).

Under 18 år 18 år og derover
Dagelever: 1.250 kr./rate 1.480 kr./rate

Kostelever 4.180 kr./rate 4.980 kr./rate

Der er ekstrabetaling for store værelser.

Søskenderabat:  Såfremt to søskende samtidig er elever på KG, ydes en rabat på 50% afSåfremt to søskende samtidig er elever på skolen, ydes en rabat på 50% af 1.250 kr.

pr. rate til den yngste elev, indtil denne bliver berettiget til at modtage Statens Uddannelsesstøtte.

STØTTEMULIGHEDER
     A: Tilskud som udbetales Elevens alder:

til skolen (pr. rate) under 18 år 18-19 år fra 20 år
1. Fripladstilskud ca. 300  - 0 kr. ca. 400  - 0 kr. ca. 400 kr.

2. Støtte til kostophold 2.900  - 0 kr. 0 kr. 0 kr.

Egenbetalingen er herefter:
Dagelever 950  - 1.250 kr. ca. 1.080  - 1.480 kr. ca. 1.080 kr.

Kostelever 980  - 4.180 kr. ca. 4.580  - 4.980 kr. ca. 4.580 kr.

     B: Statens Uddannelsesstøtte, 2017-satser
(udbetales til eleven, 12 rater/år)
Hjemmeboende (udd.start efter 1. juli 2014) 934  - 2.593 kr. 934 - 2.593 kr.

Udeboende 3.859  - 6.015 kr. 6.015 kr.

NB: Beløbet er skattepligtigt.

STØTTEBETINGELSER
Tilskud og støtte er (indtil kosteleven fylder 20 år) afhængig af forældrenes indkomstgrundlag, der for

2017/18 er summen af:

     a) forældrenes personlige indkomst i 2016

     b) deres positive nettokapitalindkomst og positive nettoaktieindkomst i 2016

     c) deres evt. beregnede kapitalafkast.

     Indkomstgrundlaget reduceres for hvert barn under 18 år med 34.900 kr.

Fripladstilskud
     a) Til alle, som ikke er fyldt 18 år den 1/7 - 2017, kan der søges tilskud fra staten gennem KG.

Skolen fremsender ansøgningsblanketter til optagne elever i begyndelsen af maj.

     Beløbets størrelse meddeles skolen sidst i december. Det har de seneste år været op til ca.

300 kr. pr. rate. Det aftrappes efter forældrenes indkomstgrundlag, så man ikke kan regne

med tilskud, hvis indkomstgrundlaget overstiger ca. 450.000 kr.

     b) Til elever over 18 år vil der være statsstøtte på op til ca. 400 kr. pr. rate efter samme

indkomstkriterier, som anvendes af SU. Støtten skal ikke søges.

Støtte til kostophold
Til alle kostelever kan der, indtil eleven er berettiget til at modtage SU, søges statsstøtte gennem KG.

Der anvendes samme skema som til fripladstilskuddet. Støtten er på 2.900 - 0 kr. pr. rate, afhængigt

af indkomstgrundlaget. På næste side kan ses en støttetabel. VEND



Støttetabel under 18 år 18 - 19 årige         
Reduceret       Støtte til Egen- SU stip. SU stip.  (hvis udd.start for

indkomstgrundlag kostophold betaling udebo. hjemmeb.   hjemmeboende er

328.785  og under 2.900 1.280 6.015 2.593   efter 1. juli 2014)

350.000 2.722 1.458 5.829 2.499

375.000 2.513 1.667 5.610 2.387

400.000 2.303 1.877 5.390 2.276

425.000 2.094 2.086 5.171 2.165

450.000 1.885 2.295 4.952 2.054

475.000 1.675 2.505 4.732 1.942

500.000 1.466 2.714 4.513 1.831

525.000 1.256 2.924 4.294 1.720

550.000 1.047 3.133 4.074 1.609

575.000 838 3.342 3.859 1.497

600.000 628 3.552 3.859 1.386

625.000 419 3.761 3.859 1.275

650.000 209 3.971 3.859 1.164

675.000 0 4.180 3.859 1.053

701.641  og over 0 4.180 3.859 934

Elever på KG's kollegium får SU som udeboende, hvis man opfylder betingelserne. Der kan udover

stipendiet også søges studielån fra SU. Yderligere oplysninger vedr. SU kan findes på  www.su.dk

Statens Uddannelsesstøtte (SU)
Fra det første kvartal, efter eleven er fyldt 18 år, kan der søges SU. Efter det fyldte 20. år er støtten

for udeboende uafhængig af forældrenes indkomstgrundlag, dvs. man får normalt højeste støtte.

Andre støttemuligheder
I en årrække har nogle elever fået støtte til egenbetalingen fra Kristeligt Skolefond af 1986 (Lunder-

skov), legatportioner på 2-3.000 kr. som engangsbeløb. Legatet søges gennem KG i oktober måned.

ØVRIGE ØKONOMISKE VILKÅR
Tilmelding og depositum
I januar betales et administrationsgebyr på 500 kr. til at dække arbejdet i forbindelse med tilmelding.

I begyndelsen af maj - umiddelbart efter meddelelse om optagelse på gymnasium/kostafdeling

- betales et depositum på 2.000 kr. Depositum er tabt ved evt. framelding inden skoleårets start.

Ophør
Ophører skolegangen efter skoleårets begyndelse, betales for tiden indtil ophør, plus et tillæg på 10%

af årsbeløbet som delvis kompensation for de forpligtelser, skolen indgår ved et skoleårs begyndelse.

Undtaget herfra er skoleskift umiddelbart efter grundforløbet i 1.g.

Udflytning
Ønsker en elev at fraflytte kostafdelingen for at blive dagelev, kan dette kun ske uden ophørsafgift

ved et skoleårs afslutning.

Forsikringer
Forældrene anbefales at have elevernes ansvar og eget indbo forsikret. En familieforsikring dækker

normalt også udeboende medlemmer af familien under det 18. år (og måske også længere). Samtidig

opfordrer vi forældrene til at dække eleverne med en ulykkesforsikring, som bl.a. dækker person-

skade med varig invaliditet og tandskader som følge af ulykkestilfælde (f.eks. idrætsskader).


