
Prisfolder 2022/2023



Priser 2022/2023
For skolens almene og ASF tilbud gælder:
• Indmeldelsesgebyr:
Rate 1: kr. 500,00  betales når indmeldelsesblanket sendes til skolen. 
Pladsen er først reserveret, når indmeldelsesgebyrets 1.rate er betalt.
Rate 2: kr. 1.000,00 opkræves 4 mdr. før skolestart.

Indmeldelsesgebyr indbetales på skolens konto : regnr. 0819 konto 8190155839

• Materialepakke: Undervisningsmatrialer og lejrskole  kr. 5.100,00
Beløbet opkræves sammen med skolepengene.

• Skolepenge betales i 10 rater
e-fakturering til kommuner 2 rater 

• Afbrydelse af opholdet i utide 
Skolepenge  betales for hele antal kursusuger  indtil ophørsdato. 
Udmeldelse inden 1. november: betales 3 ugers skolepenge + evt. ekstra socialpædagogisk 
støtte, samt ½ tøj/materialepakke kr. 2.550,-
Udmeldelse efter 1. november: betales 3 ugers skolepenge  + evt. ekstra socialpædagogisk 
støtte, samt  tøj/materialepakke kr. 5.100,- 

• UNG over 18 år der modtager offentlige ydelser: se side 4

• Alle elever modtager undervisning i boglige fag, dansk, engelsk, matematik.
               Man kan vælge 10. klasse med prøver i dansk, engelsk, matematik, fysik/kemi.

• Inklusion/specialundervisning tilbydes
Hvis der foreligger en aktuel PPR-udtalelse, søges tilskud til specialundervisning.

• Ekstra Socialpædagogisk støtte tilbydes 
Ekstra socialpædagogisk støtte kan tilkøbes. 
Timesats: 300 kr.



10. klasse
Pris pr. uge for følgende linjer :
• Gastronomi & Event  
• Game design 
• Care
• Håndværk 
• Styrke & Mod    

Elever under 18 år:  kr. 1.305,00       
Elever over 18 år:    kr. 1.840,00
Priserne er fratrukket statsstøtte.

Samlet pris for almen elev under 18 år ved skolestart kr. 59.910,00 
Skolepenge pr. rate  kr. 5.991,00 betales i 10 rater
incl. materialer og lejrskole. ( Excl. Indmeldelsesgebyr kr.1.500)

Samlet pris for almen elev over 18 år ved skolestart kr. 82.380,00:
Skolepenge pr. rate  kr. 8.238,00 betales i 10 rater
incl. materialer og lejrskole. ( Excl. Indmeldelsesgebyr kr.1500)                  

• Ridelinje     
Elever under 18 år:  kr. 1.655,00       
Elever over 18 år:    kr. 2.170,00
Priserne er fratrukket statsstøtte.

Samlet pris for almen elev Ridelinjen under 18 år ved skolestart kr. 74.610,00 
Skolepenge pr. rate  kr. 7.461,00 betales i 10 rater
incl. materialer og lejrskole. ( Excl. Indmeldelsesgebyr kr.1.500)

Samlet pris for almen elev Ridelinjen over 18 år ved skolestart kr. 96.240,00:
Skolepenge pr. rate  kr. 9.624,00 betales i 10 rater
incl. materialer og lejrskole. ( Excl. Indmeldelsesgebyr kr.1500)

De nævnte priser dækker undervisning i kostskolemiljø på dobbeltværelse.



ASF-tilbud Sydfyns Fri Fagskole  
 42 kursusuger    
Pris pr. kursusuge:
kr. 3830,00      Elev på ridelinjen kr. 4.160,00
Priserne er fratrukket statsstøtte.

Indmeldelsesgebyr:        kr. 1.500,00
Undervisningsmaterialer:        kr. 5.100,00

De nævnte priser dækker undervisning i kostskolemiljø på enkeltværelse, samt ASF udvi-
det kontaktlærerfunktion.                                

Samlet pris ASF-tilbud i alt kr. 165.960,00
ASF elev på ridelinjen i alt kr.  179.820,00

Excl. Indmeldelsesgebyr kr. 1.500,00



UNG over 18 år der modtager offentlige ydelser:
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)/ Betalingsloven: 
Vi gør opmærksom på, at hjemkommunen skal betale undervisningstakster jf. skoleformens 
takstkatalog for unge på Fri Fagskole, hvis den unge modtager uddannelseshjælp, kontant-
hjælp eller starthjælp, eller er revalidend.
Dette betales særskilt, udover de oplyste priser for kurser.
Det er hjemkommunens ansvar at fremsende Tilmeldingsblanket 
til Sydfyns Fri Fagskole.

Vi henviser til ministeriets hjemmeside, hvor selve lovgivningen og tilmeldingsblanketten kan 
findes.
https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-og-drift/regulerede-institutioner/til-
skud-til-institutioner/tilskudsformer/betalingsloven
Undervisningstakster og specialundervisningstakst finanslovsforslag 2022
 Undervisningstakst      kr.  76.082,-
Specialundervisningstakst    kr.  92.514,-
Inklusionstakst      kr.  53.804-





www.sydfynsfrifagskole.dk

ASF-tilbud Sydfyns Fri Fagskole  
42 kursusuger  
  
Pris pr. kursusuge:
Elever under 18 år :   kr. 3.750,00
Elever   over 18 år :   kr. 4.270,00

Priserne er fratrukket statsstøtte.

De nævnte priser dækker undervisning, kost og logi på enkeltværelse, samt ASF- 
udvidet kontaktlærerfunktion.                                

STU-tilbud Sydfyns Fri Fagskole 
42 kursusuger

Pris pr. kursusuge:
Elev under 18 år:  kr. 3.750,00    heraf bodel  kr. 650,00 pr. uge
Elev   over 18 år:  kr. 4.270,00    heraf bodel  kr. 780,00 pr. uge
Priserne er fratrukket statsstøtte.

Indmeldelsesgebyr:          kr. 1.500,00
Undervisningsmaterialer:       kr. 4.700,00

De nævnte priser dækker undervisning, kost og logi på enkeltværelse, udvidet kontaktlærerfunkti-
on, samt STU-forløb.      
                             
Samlet pris STU -kostelev under 18 år ved kursusstart i alt kr. 163.700,00:


