Til alle foresatte

Arendal 10.03.2020

INFORMASJON OM FORELDREBETALING OG PRISENDRINGER GJELDENDE FOR SKOLEÅRET
2020/2021
I forbindelse med fastsetting av foreldrebetaling for skoleåret 2020/2021 har styret fastsatt følgende priser og
endringer for neste skoleår:
Skolebetalingen øker fra kr 1720,- til kr 1730,- pr. mnd. Satsen på Fritidshjemmet øker fra 2300,- til 2350,- pr
mnd. Alle andre priser og betingelser opprettholdes som de er pr. i dag.
Tilbudet om mat i 1. klasse og på Fritidshjemmet er fortsatt inkludert i prisen.

Prisoversikt skoleåret 2020/2021
SKOLE (pr. mnd i 12 mndr)

2020-2021

Skolebetaling

1730

Søskenmoderasjon elev 2

50 %

Søskenmoderasjon elev 3*

75 %

Søskenmoderasjon elev 4*

100 %

*forutsetninger:
1. Familien har 3 elever eller mer ved skolen og betaler skoleplassen selv
2. Elev 3 og elev 4 må også ha fast oppholdsplass på fritids for at denne søskenmoderasjonen skal inntreffe.
Ellers gjelder 50 %

Minimum pris redusert skolebetaling

700

Fakturagebyr (tilkommer ikke ved e-faktura)
FRITIDS (pr. mnd i 11 mnd)
Betalingssats Fritidshjemmet

35
2020-2021
2350

Timesats for barn uten Fritidshjemplass*

150

Søskenmoderasjon elev 2

30 %

Søskenmoderasjon elev 3

50 %

Dagpris for Fritidshjemmet i skolens ferier for de som ikke har fast oppholdsplass
*kun sporadisk bruk, ikke på fast basis
Friskolene i Norge er finansiert gjennom offentlige tilskudd og foreldrebetaling. Statstilskuddet utgjør 85 % av det som offentlige skoler får
tildelt over driftsbudsjettet. De resterende 15 % har skolen lov til å ta inn gjennom foreldrebetaling. Skolen tar i dag en pris på
skolebetalingen som ligger under maksimaltakst. I tillegg gir vi 50 % søskenmoderasjon og vi innvilger redusert foreldrebetaling etter
fastsatte regler ved behov. Dette er prinsipielle vurderinger, som er tatt utfra et ideologisk synspunkt, i forbindelse med stifting av skolen.
Friskoler får pr. i dag et begrenset offentlig tilskudd til bygninger og andre nødvendige investeringer (i 2019 er det på 1705,- pr elev pr år).
Derfor har skolen videre mulighet til å innføre foreldrebetaling for investeringstilskudd med opptil 3400,- pr. år pr. elev. Styret for stiftelsen
har foreløpig vedtatt å ikke innføre dette. Det betyr igjen at kostnader til lokaler/nybygg må dekkes inn over driftstilskuddet. Nettopp av bl.a
denne grunn inviterer vi foreldre til å delta på dugnader på skolen. Det kan være godt å ha i bevisstheten når skolen trenger støtte til å utføre
en del oppgaver.
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