
SKOLEPENGEBETALING  og  TILSKUDSMULIGHEDER

for skoleåret 2019/20

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

Under 18 år 18 år og derover

Dagelever: 1.290 kr./rate 1.520 kr./rate

Kostelever 4.300 kr./rate 5.110 kr./rate

Der er ekstrabetaling for store værelser.

Søskenderabat:  Hvis to søskende samtidig er elever på KG, gives en rabat på 50% afHvis to søskende samtidig er elever på skolen, gives en rabat på 50% af 1.290 kr.

pr. rate til den yngste elev, indtil denne kan modtage Statens Uddannelsesstøtte.

STØTTEMULIGHEDER

Der er mulighed for støtte til skolepenge og kostophold samt SU. Støtten afhænger af elevens alder, som

regnes fra kvartalet efter fødselsdagen. Indtil eleven er 20 år betyder også hjemmets indkomst og antal

søskende noget. Fripladstilskud og tilskud til kostophold udbetales til skolen og trækkes fra ved betaling.

Forældrenes indkomst opgøres for skoleåret 2019/20 og til SU for 2020 som:

     Forældrenes personlige indkomst i 2018

     + deres nettokapitalindkomst og nettoaktieindkomst i 2018 (til SU dog kun positive tal)

     + deres evt. beregnede kapitalafkast.

     ÷ 35.778 kr. for hvert barn under 18 år (også eleven selv).

Der er særlige regler, hvis forældrene ikke bor sammen eller indkomsten ændres væsentligt.

Der har gennem flere år været enkelte elever, der har fået tildelt legatportioner på op til 4.000 kr. som

engangsbeløb. Skolen hjælper eleven med ansøgning via opslag og samtaler.

ELEVER UNDER 18 ÅR

Fripladstilskud

Gennem KG kan der søges tilskud fra staten til betaling af skolepenge. Skolen fremsender ansøgnings-

blanketter til optagne elever i begyndelsen af maj. Skolen kender beløbets størrelse sidst i december.

De seneste år har har tilskuddet været op til 150 kr. pr. rate.

Tilskud er indkomstafhængigt. Der kan ikke forventes tilskud, hvis indkomsten er mere end 300.000 kr.

Støtte til kostophold

Til kostelever kan der, søges statsstøtte gennem KG. Der anvendes samme skema som til fripladstilskud.

Støttebeløb er indkomstafhængigt. Der kan gives op til 3.000 kr. pr. rate.

Tabel over egenbetaling pr. rate (under 18 år)

Indkomst   Dagelev   Friplads* Egenbetaling Kostelev Friplads*     Koststøtte   Egenbetaling

200.000 1.290 150 4.300 150

250.000 1.290 75 4.300 75

300.000 1.290 - 4.300 -

350.000 1.290 - 4.300 -

400.000 1.290 - 4.300 -

450.000 1.290 - 4.300 -

500.000 1.290 - 4.300 -

550.000 1.290 - 4.300 -

600.000 1.290 - 4.300 -

650.000 1.290 - 4.300 -

700.000 1.290 - 4.300 -

*ca. beløb ud fra historiske bevillinger VEND
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ELEVER OVER 18 ÅR

Fripladstilskud

Der kan tildeles statstilskud til skolebetalingen på op til ca. 375 kr. pr. rate efter samme indkomst-

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

Skolen kender beløb for efteråret i december og beløb for foråret i juni.

Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Fra det første kvartal, efter eleven er fyldt 18 år, kan der søges SU med hjælp fra skolen.

Er eleven 20 år og udeboende er SU ikke afhængig af forældrenes indkomst, og man får højeste støtte.

SU er skattepligtigt og udbetales til eleven. Det kan derfor ikke trækkes fra i betaling til skolen.

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.

Tabel over egenbetaling pr. rate (over 18 år)

Forældre- Samlet*** Samlet***

indkomst Skolepenge Friplads* SU nettoudg. Skolepenge Friplads* SU Skat** nettoudg.

325.000 1.520 375 2.658 -1.513 5.110 375 6.166 -859 -572

350.000 1.520 350 2.647 -1.477 5.110 350 6.052 -816 -476

375.000 1.520 300 2.471 -1.251 5.110 300 5.833 -732 -291

400.000 1.520 275 2.294 -1.049 5.110 275 5.614 -648 -130

425.000 1.520 225 2.118 -823 5.110 225 5.395 -565 55

450.000 1.520 200 1.942 -622 5.110 200 5.175 -481 216

475.000 1.520 150 1.766 -396 5.110 150 4.956 -397 401

500.000 1.520 125 1.590 -195 5.110 125 4.737 -313 562

525.000 1.520 75 1.413 32 5.110 75 4.517 -229 747

550.000 1.520 50 1.237 233 5.110 50 4.298 -146 908

575.000 1.520 - 1.061 459 5.110 - 4.079 -62 1.093

600.000 1.520 - 958 562 5.110 - 3.956 -15 1.169

*ca. beløb ud fra historiske bevillinger (SU og Skat er beregnet med 2019-satser)

** Skatten skal individuelt beregnes, hvis eleven har anden indkomst eller ikke får SU for et helt kalenderår.

*** Beløbet er den samlede udgift for hjem og elev, når friplads og SU efter skat er trukket fra. 

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

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

Skolen har sejlads- og rejseforsikring, der dækker normale skoleaktiviteter.

Tlf. 9732 3100 kontor@kristne-gym.dk Konto i Nordea 9587-5940 104 558

Dagelev (hjemmeboende) Kostelev


