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Kontrakt Silkeborg Efterskole 
 

Optagelse betinges af:  
• Udfyldt tilmelding og kontrakt   
• Besøg på skolen  
• Personlig samtale med leder/lærer, hvor arbejdsdokument udfyldes 
• Indbetalt depositum på 2.500 og startpakke på 2.000 eller i alt kr. 4.500 (betaling se nedenfor) 
• Hvis der foreligger PPR-rapport, skal den forelægges skolen, inden optagelse besluttes.  

 
Depositum: Depositum tilbagebetales efter skoleårets afslutning, når evt. skyldige omkostninger er 
opgjort. Ved afbud eller afbrydelse af skoleopholdet mistes depositum. 
 
Startpakken indeholder: taske, træningsdragt, 2 T-shirts, shorts, sokker, (tøj er med navn og logo) og 
fællesbillede. 
 
PC: Du skal medbringe en bærbar pc/mac (til brug i undervisningen og til obligatoriske digitale prøver) 
 
Misligholdelse af kontrakten: Misligholdelse af kontrakten foreligger, såfremt eleven afbryder skole-
opholdet uden det nedenfor anførte varsel, eller hvis eleven overtræder skolens regler, undlader at efter-
komme skolens påbud og anvisninger eller i øvrigt udviser en adfærd, som er uforenelig med skoleop-
holdet. Ved uvarslet afbrydelse betales en afbrydelsesbetaling svarende til 3 ugers skolepenge inden 
fradrag af statsstøtte.  
Foreligger der grov eller gentagen misligholdelse, kan skolen med omgående virkning bortvise eleven. 
Brug eller besiddelse af alkohol, euforiserende stoffer og tobak under enhver form betragtes altid som 
grov misligholdelse. Ved mistanke herom gives hermed tilladelse til ransagning. Voldelig eller truende 
adfærd betragtes også som grov misligholdelse.  
Skolen evaluerer grundigt enhver bortvisning – herunder også muligheden for at genansøge om optagel-
se på skolen under særlige vilkår. Der betales under alle omstændigheder et afbrydelsesgebyr.  
 
Fritagelse: Ved fritagelser uden for skolens ferier forbeholder skolen sig ret til at indkræve afbrydel-
sesgebyr svarende til en uges skolepenge inden fradrag af statsstøtte. 
 
Erstatning: Forældre/værge forpligter sig til sammen med eleven at erstatte de skader, som eleven 
forvolder på skolens eller andre elevers ejendom - bortset fra hændelige uheld. 
       
Betalinger: I skolepengene er inkluderet bøger, materialer og obligatoriske studieture.  
Ud over skolepenge, betales for startpakken samt for deltagelse i frivillige studierejser. 
Betalinger skal ske jf. den betalingsopgørelse som fremsendes inden skolestart. 
Skolepengenes størrelse kan ses her 
 
Framelding: Skoleopholdet kan af forældre varsles afbrudt/opsagt med 4 ugers varsel til udgangen af 
en kursusuge, uden der afkræves afbrydelsesbetaling. Dette forudsætter, at eleven fortsætter sit skole-
ophold indtil det varslede ophør. 
 
Jeg/vi giver skolen fuldmagt til at foretage den elektroniske tilmelding af eleven til ungdomsuddan-
nelse.  
 
               
  
 
 

  

http://silkeborgefterskole.dk/tilmelding/

