
 

 

AFTALER, BETINGELSER OG 
VILKÅR FOR VORES FREMTIDIGE 
SAMARBEJDE. 
For at få det bedst mulige samarbejde omkring efterskoleopholdet har vi sammenfattet vilkår og 

fælles aftaler. Med jeres underskrift tilkendegiver I, at I er enige og vil efterleve dem efter bedste 

evne. 

OPTAGELSESPROCEDURE   (Revideret august 2018) 

For at blive elev på Onsild Idrætsefterskole, skal I have deltaget ved informationsmøde. En del af dette 

møde er en kort personlig samtale med en ansat fra skolen. Ved dette møde afklares det, om der er et 

match, og ved de tilfælde, hvor der er et gensidigt match, er I sikret en reserveret plads i 14 dage. 

Ved modtagelse af jeres indmeldelsesblanket, vil I herefter blive opkrævet 1.500 kr. i 

indmeldelsesgebyr. Dette beløb indbetales på det oplyste kontonummer, og når dette beløb er 

registreret, modtager I en endelig bekræftelse på indmeldelsen. Indmeldelsesgebyret er et 

administrationsgebyr, og det tilbagebetales ikke ved evt. afbrydelse før, under eller efter opholdet på 

skolen. 

SKOLEPENGE  

 Elevbetalingen udgør kr. 2.350,- pr. uge for skoleåret 2019/2020, hvilket bliver i alt kr. 98.700,-       

Fra elevbetalingen fratrækkes den statslige elevstøtte. Elevbetalingen for 2020/2021 og frem er endnu 

ikke fastlagt. 

 Det beløb, som I herefter skal betale, kaldes egenbetalingen. 

 Elevstøtten til elever under 18 år er ikke skattepligtig for hverken jer eller jeres unge menneske. 

 Skolen ansøger om elevstøtten. 

 Senest 15. marts, i det år hvor barnet starter i august, indbetales a’ conto kr. 3000 i skolepenge. 

Dette beløb modregnes i den endelige egenbetaling. 

 Dette a’ conto beløb bliver ikke tilbagebetalt, hvis I mod forventning fortryder jeres valg af Onsild 

Idrætsefterskole. 



 Der er mødepligt til undervisning og fællesarrangementer 

 Drenge og piger må være på hinandens værelser inden for de aftalte tidsrammer 

 Øl, spiritus og euforiserende stoffer(herunder også gas) må ikke medbringes, opbevares eller nydes 

på eller uden for skolen, og man må heller ikke møde på skolen i påvirket tilstand. 

 Skolen er røg-, snuff- og snusfri og vi optager kun elever der er ikke-rygere og som ikke bruger 

snus. 

 God og respektfuld tone over for andre. 

 Skolen har ulykkesforsikret eleverne. 

 Eleven bærer selv risikoen for ulykkestilfælde, som skolen ikke er ansvarlig overfor, eksempelvis 

hvis en elev får en bold i ansigtet og knækker en tand eller lignende. En sådan skade vil normalt 

være omfattet af en privat ulykkesforsikring. 

 Forsikringen er efterstillet familiernes egne forsikringer, således at skolens forsikring kun dækker, 

hvor eleven ingen anden forsikring har. 

 Skolens forsikring dækker også tand- og brilleskader. 

 Skolen er forsikret mod ansvarspådragende forhold forvoldt af skolen og dennes medarbejdere. 

 Eleven bærer ansvaret for elevens ødelæggelse af skolens bygninger og løsøre. Dækningen af 

disse skader tilgår familien og eventuelt dennes forsikring. 

 Skolens forsikring dækker ikke tyveri af eller hærværk på bærbar PC, mobiltelefon eller andet 

elektronisk udstyr.  

 

 

Afbrydelse: Hvis I som familie afbryder skoleopholdet, skal dette meddeles skriftlig pr. e-mail til 

kontor@onsild.dk. Ved afbrydelse af opholdet på skolen opkræves der et afbrydelsesgebyr på 8.000,- 

Hjemsendelse: Hvis en elev hjemsendes fra skolen på grund af misligholdelse af kontrakten, vil der 

være et afbrydelsesgebyr på 1.000,-. Ved hjemsendelse får eleven og dennes familie en skrivelse med 

hjem med informationer om hjemsendelsen. 

Rammesætninger for elever på Onsild Idrætsefterskole Onsild Idrætsefterskole bygger på gensidig tillid 

og respekt, og derfor forventer vi, at skolens elever overholder de uskrevne regler, som er nødvendige i 

samværet med andre mennesker. Derudover har vi også nogle nedskrevne regler, som vi 

samvittighedsfuldt håndhæver.  

Vores erfaring viser, at det giver den bedste ramme for et givende fællesskab: 

Når vi siger, at vi skaber rammerne for et fantastisk skoleår, så bygger det på engagement og 

tilstedeværelse hos både elever og hos skolens personale. Vi gør derfor opmærksom på, at I ikke kan 

forvente at få jeres søn eller datter fritaget for undervisning i flere dage uden for ferierne. 

 



JURISTENS AFSNIT  

 Det betragtes som misligholdelse af aftalen, hvis eleven overtræder skolens regler, og/eller undlader at 

efterkomme skolens rammesætninger som beskrevet ovenfor, eller i øvrigt udviser en adfærd, som er 

uforeneligt med skoleopholdet, herunder mobning, identitetstyveri, groft tyveri, truende eller voldelig 

adfærd. Skolen forbeholder sig retten til at hjemsende en elev, hvis dette måtte blive nødvendigt. 

Eleven skal erstatte de skader, som denne forvolder på skolens eller andre elevers ejendom bortset fra 

hændelige uheld. Såfremt elevens forældres/værges familieforsikring ikke dækker, forpligter disse sig til 

sammen med eleven at erstatte skaderne. 

MEDLEM AF SKOLEKREDSEN 

Som forældre til et barn på Onsild Idrætsefterskole er du medlem af skolekredsen - den kreds af 

mennesker, som står bag skolen. I det år, hvor dit barn er elev her på skolen, er du passiv medlem, 

uden stemmeret og du er kontingentfri. 

Det efterfølgende år indkaldes du til skolens generalforsamling og sammen med indbydelsen til denne, 

opkræves der et kontingentet på kr. 25,- før du er registreret som aktivt medlem af skolekredsen. 

Beløbet skal betales inden 1. maj. 

Som skolekredsmedlem får du mulighed for at følge skolen tæt igennem en række aktiviteter i løbet af 

et skoleår. Samtidig bliver du en del af et spændende og levende netværk. Medlemskabet er personligt. 

Forsikring 

 Skolen har ulykkesforsikret eleverne. 

 Eleven bærer selv risikoen for ulykkestilfælde, som skolen ikke er ansvarlig overfor, eksempelvis 

hvis en elev får en bold i ansigtet og knækker en tand eller lignende. En sådan skade vil normalt 

være omfattet af en privat ulykkesforsikring. 

 Forsikringen er efterstillet familiernes egne forsikringer, således at skolens forsikring kun dækker, 

hvor eleven ingen anden forsikring har. 

 Skolens forsikring dækker også tand- og brilleskader. 

 Skolen er forsikret mod ansvarspådragende forhold forvoldt af skolen og dennes medarbejdere. 

 Eleven bærer ansvaret for elevens ødelæggelse af skolens bygninger og løsøre. Dækningen af 

disse skader tilgår familien og eventuelt dennes forsikring. Skolens forsikring dækker ikke tyveri af 

eller hærværk på bærbar PC, mobiltelefon eller andet elektronisk udstyr 

 

Har I spørgsmål til ovenstående, så kontakt os på telefon 98544433 eller på mail 

kontor@onsild.dk   
Persondatapolitik Cookiepolitik 

 

https://onsildidraetsefterskole.youngcrm.com/privacy
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