INDSKRIVNING AF BØRN TIL FUND FRISKOLE
Ansøgning om optagelse af børn på FUND Friskole sker via vores onlineblanket. Der er
et indskrivningsgebyr på 200 kr. Gebyret er et administrationsgebyr for at blive optaget
på FUND, og der er ingen fortrydelsesret, når gebyret er betalt. Gebyret indsættes på
reg. 5391, kontonr. 0260360 - mærket elevens navn.
Der indbetales et indskrivningsgebyr på 200 kr., foruden en forudbetaling af 1 måneds
skolepenge, når barnet er optaget på FUND Friskole. Beløbene tilbagebetales ikke ved
evt. udmeldelse.
Idet vi oplever stor søgning til FUND Friskole, anbefaler vi at indskrive jeres barn i god
tid. Samtidig anbefaler vi, at I sætter jer ind i skolens værdimæssige grundlag, så I
vælger skolen, fordi FUND netop er skolen for jeres familie.
SAMTALE
Elever, der ønskes indskrevet i en nuværende klasse fra 1.-8. klasse vil blive inviteret til
en personlig samtale på FUND Friskole, hvor der informeres om skolens værdigrundlag.
OPLYSNINGER VEDR. VENTELISTE
FUND Friskole oplyser ikke ventelisteplacering, idet der er flere hensyn at tage hensyn
til søskende, kønsfordeling m.v.
LEJRSKOLE
Vi har lejrskole på alle klassetrin. Der vil være en brugerbetaling pr. lejrskole, der
varierer afhængigt af antallet af overnatninger, og hvor langt man skal rejse.
SKOLEPENGE PR. RATE FOR SKOLEÅRET 2019-2020:
I alt 12 rater pr. år
1600 kr.
Skolepenge for barn 1: Fuld pris
Skolepenge for barn 2: Fratrækkes 25 % pr. rate
Skolepenge for barn 3: Fratrækkes 50 % pr. rate
Skolepengene er inkl. økologisk skolemad, frugt m.v. mandag og fredag. Tirsdag,
onsdag og torsdag tilkøbes; månedspris 395,45 kr.
SFO-betaling i alt 11 rater pr. år:
Fuldtidsplads i SFO
1750 kr.
Kun morgen
1050 kr.
Kun eftermiddag
1400 kr.
SFO for barn 1: Fuld pris
SFO for barn 2: Fratrækkes 25 % pr. rate
SFO for barn 3: Fratrækkes 50 % pr. rate
Hvis I har et mindre behov for pasning, er det muligt at købe et klippekort der gælder til
10 morgener eller 5 eftermiddage.
Klippekort
963 kr.

FRIPLADS
Der afsættes hvert år midler på Finansloven til at yde tilskud til forældrebetaling af
skolepenge og SFO. Midlerne forvaltes af Fordelingssekretariatet på vegne af landets
frie grundskoler. Denne side giver et overblik over administrationsgrundlaget for
fripladstilskud. Alle detaljer kan findes på www.fordelingssekretariatet.dk.
Hvem kan søge fripladstilskud?
Ansøgningsberettigede er alle elever pr. 5. september i pågældende skoleår, og der
søges for et skoleår ad gangen. Selve ansøgningen til Fordelingssekretariatet foretages
af skolen efter denne dato. Tildeling af fripladstilskud til skolepenge afhænger af ens
indkomstgrundlag og hvor mange børn man har. Indkomstgrundlaget udgøres af
biologiske- eller adoptivforældres personlige indkomst med tillæg af positiv
kapitalindkomst samt aktieindkomst jf. seneste årsogørelse – dvs. tilskud for skoleåret
2019-20 bestemmes ud fra indkomsten i 2018. Hvis forældrene er skilt eller separerede
og ikke samboende, er det den personlige indkomst for den af forældrene, hvor barnet
har folkeregisteradresse, der lægges til grund for tilskudsberegningen. Har den ene af
forældrene forældremyndigheden alene, er det denne forælders indkomst, der lægges
til grund for tilskudsberegningen.
Hvor meget får man i tilskud?
Ud fra indkomstoplysningerne beskrevet ovenfor bestemmes ens tilskudsbehov ud fra
Fordelingssekretariatets fordelingsnøgle. Tilskudsbehovet udregnes som 0 %, 10 %,…,
100 % af forældrebetalingen.

