Kontrakt
mellom

____________________________
foresatt
____________________________
foresatt
som foresatte til
____________________________
elev
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
fødselsnummer (11 siffer)
og
Steinerskolen på Skjold
Harald Skjolds Veg 32
5236 RÅDAL

1. Inntak
Med henvisning til friskoleloven § 3-3, første ledd har eleven fått plass ved skolen.
2. Skolepenger
Vår skole er bare delvis finansiert av offentlige midler. Støtten skolen mottar fra staten pr. elev
tilsvarer 85 % av hva en elevplass i offentlig skole koster. Differansen må skolen dekke inn med
foreldrebetaling. Vi er derfor helt avhengige av foreldrebetalingen for å kunne yte et så godt tilbud
som mulig.
Skolepengene og tilhørende retningslinjer fastsettes årlig av styret i hht. friskoleloven § 6-2.
Gjeldende satser finnes på skolens hjemmesider.
Skolepenger forfaller til betaling den 15. hver betalingsmåned. Det betales for 10 mnd. pr skoleår,
f.o.m. september t.o.m. juni. Reduksjon av skolepenger kan innvilges etter søknad. Man kan søke i
løpet av hele skoleåret, men et vedtak om reduksjon kan ikke ha tilbakevirkende kraft. Retningslinjer
er beskrevet på skolens hjemmeside.
3. Elevens og de foresattes plikter
Eleven plikter å følge skolens gjeldende ordensreglement. Foresatte forutsettes å gjøre seg kjent med
skolens ordensreglement som finnes på skolens hjemmesider.
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4. Oppsigelse av skoleplassen
Hvis foresatte ønsker å si opp skoleplassen, bør skolen underrettes skriftlig.
Oppsigelsestiden er én måned og regnes fra den første i måneden etter at oppsigelsen er mottatt.
5. Manglende betaling av skolepenger
Ved forsinket betaling av skolepenger påløper forsinkelsesrenter dersom skolen forut for forfall ikke
har mottatt søknad om reduksjon i skolepenger.
Under henvisning til punkt 2 kan skolen, ved vesentlig mislighold av betaling av skolepenger, si opp
skoleplassen. Utestående betaling for tre betalingsmåneder er i utgangspunktet å anse som vesentlig
mislighold. Før slik oppsigelse sendes vil foresatte bli varslet med rimelig frist til å rette opp i
forholdet. Om ikke retting skjer innen fristen, eller særskilt avtale foreligger, vil retten til skoleplass
opphøre ved avslutningen av skoleåret. Slikt opphør medfører ikke at forfalte eller påløpende krav om
skolepenger bortfaller.

__________________________
Sted / dato

__________________________
Foresatt

__________________________
Foresatt

__________________________
For Steinerskolen på Skjold
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