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Oversigt

Velkommen til efterskolernes årlige undersøgelse af elevstøtte og skoleøkonomi
Oplysning om ugepriser
Hvad er skolens ugepris i 2022/23 FØR fradrag af statslig elevstøtte og uden obligatoriske ekstraudgifter? Angiv venligst beløb i
hele kr.
Angiv billigst mulige samlede pris for et skoleår i 2022/23 - før fradrag af statslig elevstøtte: Ugepris x antal uger + obligatoriske
ekstraudgifter (tøj, udstyr, rejser, mv. samt gebyrer, der ikke modregnes). Angiv venligst beløb i hele kr.
Angiv dyrest mulige samlede pris for et skoleår i 2022/23, hvis I har forskellige priser afhængig af linjer/valgfag. (Hvis I ikke har
forskellige priser, skriv samme som ovenfor) Beregnes som ugepris (før fradrag af elevstøtte) x antal uger + ekstraudgifter (tøj,
særligt udstyr, ekstra rejser, mv. samt gebyrer, der ikke modregnes). Angiv venligst beløb i hele kr.
Angiv tema for dyreste linje/tilbud
Angiv antal kursusuger i 2022/23 (gennemsnit hvis forskelligt fra linje/årgang)
Hvad forventer I på nuværende tidspunkt, at prisen pr. uge bliver for skoleåret 2023/24? (ugepris før ekstraudgifter og fradrag af
statslig elevstøtte) Angiv venligst beløb i hele kr.
Opkrævning af gebyrer
Ventelistegebyr Opkræver skolen et gebyr for at stå på venteliste?
Opkræver skolen depositum? (Depositum indbetales som sikkerhed for forældrenes betalingsforpligtelse. Betales tilbage ved
opholdets afslutning)
Hvor meget opkræver skolen i indmeldelsesgebyr? (Angiv beløb) Hvis I ikke opkræver gebyr, skriv 0 (nul) (Gebyr som dækker
omkostninger ved optagelse. Betales ikke tilbage.)
Hvornår bliver indmeldelsesgebyr opkrævet?
Frameldingsgebyr forud for kursusstart Da mange skoler har varierede frameldingsgebyrer afhængig af frameldingstidspunktet,
har vi i år valgt at spørge til jeres gebyr, hvis en elev melder fra præcis den 1. marts. Altså hvor meget opkræver skolen i
frameldingsgebyr, når en elev melder fra den 1. marts forud for kursusstart? Angiv venligst det beløb som opkræves hos
forældrene i hele kroner, . (hvis der ikke opkræves noget, skriv 0 nul)
Udeblivelse- eller afbrydelsesgebyr Hvor meget opkræver I, når en elev afbryder opholdet før tid? Angiv venligst beløb i hele kr.
Lokal efterskolestøtte (Individuel supplerende elevstøtte)
Hvor mange elever har I tildelt Lokal efterskolestøtte (individuel supplerende elevstøtte) i det aktuelle skoleår 2022/2023?
Hvor stort et beløb har de elever, der modtager Lokal efterskolestøtte (individuel supplerende elevstøtte) fået i gennemsnit?
(Angiv venligst beløb i hele kr.)
Gennemsnittet er beregnet pr. elev pr.:
Hvordan gør I opmærksom på muligheden for at søge Lokal Efterskolestøtte (Individuel supplerende elevstøtte)? Vi oplyser om
muligheden for at søge ekstra økonomisk støtte på følgende måder: (Vælg alle relevante)
10. klasse eller 10. årgang.
I det aktuelle skoleår 2022/23 udbyder vi:
I det kommende skoleår 2023/24 udbyder vi:
Tak for din tid!



1. Velkommen til efterskolernes årlige undersøgelse af elevstøtte og skoleøkonomi

Spørgeskemaet indeholder i år følgende temaer: 1) Priser og gebyrer i 2022/23 og i næste skoleår 2023/24. 2) Lokal efterskolestøtte
(Individuel supplerende elevstøtte) i skoleåret 2022/23. 3) Spørgsmål om skolens tilbud til 10. klasseeleverne. Du kan holde pause
undervejs i spørgeskemaet ved at lukke vinduet. Du kan også printe en kvittering med dine svar, når du når til sidste side (før du
trykker afslut). Hvis du får brug for hjælp undervejs, så skriv til Bjarne B. Nielsen på bn@efterskolerne.dk Tusind tak!

2. Oplysning om ugepriser

Alle prisoplysninger er FØR fradrag af statslig elevstøtte. Vi beder dig først angive skolens ugepris uden eventuelle
ekstraomkostninger. Herefter beder vi dig beregne den billigst mulige samlede pris for et helt efterskoleophold. Det vil sige ugepris x
antal kursusuger + alle obligatoriske ekstraudgifter (som fx skolerejser, tøj, sangbog, mv. som ikke er inkluderet i ugeprisen - samt
gebyrer, som ikke modregnes i den samlede pris). Evt. depositum skal IKKE indregnes, da det tibagebetales.

3. Hvad er skolens ugepris i 2022/23 FØR fradrag af statslig elevstøtte og uden obligatoriske
ekstraudgifter? Angiv venligst beløb i hele kr.

4. Angiv billigst mulige samlede pris for et skoleår i 2022/23 - før fradrag af statslig elevstøtte: Ugepris
x antal uger + obligatoriske ekstraudgifter (tøj, udstyr, rejser, mv. samt gebyrer, der ikke modregnes).
Angiv venligst beløb i hele kr.

5. Angiv dyrest mulige samlede pris for et skoleår i 2022/23, hvis I har forskellige priser afhængig af
linjer/valgfag. (Hvis I ikke har forskellige priser, skriv samme som ovenfor) Beregnes som ugepris (før
fradrag af elevstøtte) x antal uger + ekstraudgifter (tøj, særligt udstyr, ekstra rejser, mv. samt gebyrer,
der ikke modregnes). Angiv venligst beløb i hele kr.

6. Angiv tema for dyreste linje/tilbud

7. Angiv antal kursusuger i 2022/23 (gennemsnit hvis forskelligt fra linje/årgang)

40 uger, 41 uger, 42 uger, 43 uger, Under 40 eller over 43, skriv venligst

8. Hvad forventer I på nuværende tidspunkt, at prisen pr. uge bliver for skoleåret 2023/24? (ugepris før
ekstraudgifter og fradrag af statslig elevstøtte) Angiv venligst beløb i hele kr.

9. Opkrævning af gebyrer

Igen i år undersøger vi størrelsen på de gebyrer, skolerne opkræver i forskellige situationer. Oplysningerne skal hjælpe os med at
rådgive skolerne om god efterskoleskik. Skolen kan lovligt tage en række gebyrer. Efterskoleforeningen har formuleret anbefalinger
til max beløb i publikationen Etik og kontrakt, som findes på foreningens hjemmeside.

https://www.efterskolerne.dk/For-efterskoler/Leksikon/DF/Etik_kontrakt


10. Ventelistegebyr Opkræver skolen et gebyr for at stå på venteliste?

Nej, Ja (Angiv beløb i hele kr.?)

11. Opkræver skolen depositum? (Depositum indbetales som sikkerhed for forældrenes
betalingsforpligtelse. Betales tilbage ved opholdets afslutning)

Vi opkræver ikke depositum, Vi opkræver depositum. (Angiv venligst beløb i hele kr. )

Hop for svaralternativer: Vi opkræver ikke depositum → 12 

12. Hvor meget opkræver skolen i indmeldelsesgebyr? (Angiv beløb) Hvis I ikke opkræver gebyr, skriv
0 (nul) (Gebyr som dækker omkostninger ved optagelse. Betales ikke tilbage.)

13. Hvornår bliver indmeldelsesgebyr opkrævet?

Opkræves ikke, Ved indmeldelse, Ca. 1/2 år før, Ca. 1 år før, Ca. 1 1/2 år før, Ca. 2 år før, Tidligere end 2 år før skolestart

14. Frameldingsgebyr forud for kursusstart Da mange skoler har varierede frameldingsgebyrer
afhængig af frameldingstidspunktet, har vi i år valgt at spørge til jeres gebyr, hvis en elev melder fra
præcis den 1. marts. Altså hvor meget opkræver skolen i frameldingsgebyr, når en elev melder fra den
1. marts forud for kursusstart? Angiv venligst det beløb som opkræves hos forældrene i hele kroner, .
(hvis der ikke opkræves noget, skriv 0 nul)

15. Udeblivelse- eller afbrydelsesgebyr Hvor meget opkræver I, når en elev afbryder opholdet før tid?
Angiv venligst beløb i hele kr.

16. Lokal efterskolestøtte (Individuel supplerende elevstøtte)

Foreningen vedtog på årsmødet 2022 en række forslag om øget tilgængelighed. Vi vedtog bl.a., at den individuelle supplerende
elevstøtte skal have et mere mundret navn og kalder det derfor nu for ’Lokal efterskolestøtte’. Det er stadig skolen, der forvalter
midlerne og tager stilling til, hvem, der kan komme i betragtning. Skolen bør oplyse tydeligt på sin hjemmeside om, at muligheden for
lokal efterskolestøtte findes. Foreningen anbefaler også, at støtten uddeles i faste portioner á 10.000 kr., 15.000 kr. og 20.000 kr. så
det bliver mere gennemsigtigt for forældrene, hvor meget, man kan søge om. Målet er, at så mange skoler som muligt bruger
betegnelsen ’Lokal efterskolestøtte’ og har tydelig information om ordningen på sin hjemmeside fra skoleåret 2023/24. Vi vil nu stille
et par spørgsmål om lokal efterskolestøtte (individuel supplerende elevstøtte)

17. Hvor mange elever har I tildelt Lokal efterskolestøtte (individuel supplerende elevstøtte) i det
aktuelle skoleår 2022/2023?

0, Flere end 0 angiv venligst antal



18. Hvor stort et beløb har de elever, der modtager Lokal efterskolestøtte (individuel supplerende
elevstøtte) fået i gennemsnit? (Angiv venligst beløb i hele kr.)

19. Gennemsnittet er beregnet pr. elev pr.:

Uge, Måned, Hele skoleåret

20. Hvordan gør I opmærksom på muligheden for at søge Lokal Efterskolestøtte (Individuel
supplerende elevstøtte)? Vi oplyser om muligheden for at søge ekstra økonomisk støtte på følgende
måder: (Vælg alle relevante)

På vores hjemmeside, På sociale medier, På informationsmøder for nye elever, Vi oplyser kun, hvis forældrene selv spørger til det,
Vi oplyser ikke om lokal efterskolestøtte, Andet

21. 10. klasse eller 10. årgang.

Efterskoler kan vælge at udbyde 10. klasse i henhold til folkeskoleloven, dvs. med folkeskolens afsluttende prøve (FP10) eller i
henhold til efterskoleloven, hvilket betyder, at eleverne ikke går op til folkeskolens afsluttende prøve, men evalueres på anden måde,
fx gennem en lokalt tilrettelagt prøve. Disse tilbud har mange navne, men betegnes af ministeriet som 10. årgang.

22. I det aktuelle skoleår 2022/23 udbyder vi:

Både 10. klasse med mulighed for FP10 og 10. årgang uden FP10., KUN 10. klasse med mulighed for FP10, KUN 10. årgang uden
FP10.

23. I det kommende skoleår 2023/24 udbyder vi:

Både 10. klasse med mulighed for FP10 og 10. årgang uden FP10., KUN 10. klasse med mulighed for FP10, KUN 10. årgang uden
FP10.

24. Tak for din tid!

Vidste du, at Efterskoleforeningen afholder kurser for administrative medarbejdere? Kender du Administrativt nyt? Tilmeld dig her. Du
kan også være med i facebook-gruppen for kontoransatte medarbejdere på efterskoler - hvor du kan få råd og svar fra de bedste!

https://www.efterskolerne.dk/For-efterskoler/Kurser-og-moder
https://www.efterskolerne.dk/nyhedsbreve
https://www.facebook.com/groups/1620260528237990/

