Samarbejdskontrakt
Ophold
Esrum Kost- & Friskole udfærdiger 2 kontrakter: 1 vedr. ophold og 1 vedr. skole.
Begge kontrakter sendes til visiterende sagsbehandler i socialforvaltningen, der har ansvar for
godkendelse/underskrift af begge.

Elevens navn

Cpr.nr.

Skolestart

Betaling fra

Ophold efter Lov om Social Service (sæt X)
Forældremyndighed:

Fælles

§52 stk. 3 nr. 7

Mor

§52a stk. 1 nr. 2

Far

Mor

Cpr.nr.

 Privat

Arbejde

Adresse

Far

Cpr.nr.

 Privat

Arbejde

Adresse

Esrum Hovedgade 18

3230 Græsted

Tlf. 4839 0950

kontor@esrumkostskole.dk
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Elevens navn

Særlige aftaler (weekender, støttetimer, psykolog, familieterapi m.v.)

Adresse

Priser 2019
(11-18 år)

Ophold x 12 md. (sø aften-fre eftermiddag) - inkl. sommertur i juli
Skole x 11 md.
(inkl. materialer og lejrskole m.v.)
Opholdsbetaling inkl. skole: (- transport)

24.296 kr. mdl.
(gns.) 16.150 kr. mdl.
(gns.) 40.446 kr. mdl.

Weekend ………………………………………………….…….…….…………………...... 3.493 kr. /weekend
(Minimum 2 weekender mdl.)
Transport
Udgift til transport til/fra hjemmet faktureres efter elevens konkrete udgifter.
Vi opkræver individuelt, da udgiften varierer afhængig af afstand til hjemmet + antal weekender på Esrum.

Opholdsbetaling dækker
Tøj- og lommepenge (Socialministeriets vejledende takster).
Dækker desuden gaver, frisør, fritidsaktiviteter, medicin (almindelig sygebehandling), ungdomsskole,
arrangerede udflugter samt sommertur + lejr- og skiskoler m.v.
Evt. briller, medicin ved kronisk sygdom og særlig sygebehandling aftales særskilt.
Kostelever, der fortsætter efter 1.8. betaler for ophold ( - skole) i juli uanset deltagelse på sommerturen.
Psykolog
3 afklarende/støttende samtaler. - Iværksættes kun efter aftale med sagsbehandler.

Weekender
Skolen har åbent de fleste weekender i skoleåret og efter særskilt aftale i udvalgte ferier.
Weekendelever tilmelder sig minimum 2 weekender pr. måned = kr. 6.986 pr. måned.
Tilmelding til weekendordning (2 weekender) opsiges med en måneds varsel.
Indskud
Indskud Kr. 10.000 dækker div. omkostninger ved indskrivning, værelsesindretning/evt. nyindkøb af møbler,
dyne/hovedpude, sengelinned og håndklæder. Eleven får 1500 kr. til personlig indretning.

Ved ophør indenfor de første 3 mdr. returneres kr. 5000
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Betaling / Regulering
Ophold og skole betales månedsvis forud.
Nye elever fra skoleårets start betaler fra 1.8. (hel måned) uanset startdato.
Pristalsregulering hver 1. januar iht. ændringer i nettoprisindexet (næste regulering pr. 1.1.21).
NB: Ophold og skolepenge udgør samme beløb, uanset om eleven har ophold efter SEL §52
stk.3 nr.7 eller SEL §52a stk.1 nr.2. Dette har både pædagogiske og praktiske årsager.
Alle elever behandles ens m.h.t. tøj / lommepenge, transport, møder med sagsbehandler,
statusrapporter m.m.
Såfremt forældre er sat i betaling er det et mellemværende imellem kommune og forældre.

Øvrige aftaler
Folkeregister
Elever efter SEL §52 stk.3 nr.7 har adresse på Esrum Kost- & Friskole. Vi sørger for tilmelding.
Elever efter SEL §52a stk.1 nr.2 har almindeligvis også folkeregister her.
Etablering
Vi forventer at eleven ved skolestart medbringer weekendtaske, sportstøj samt passende mængde
tøj.
Forsikring
Skolen har tegnet alm. ansvars- og ulykkesforsikring
I tilfælde af indbrud udefra har vi en forsikring, der dækker elevens ejendele, såfremt der foreligger
en kvittering. Indboforsikringen dækker ikke forsvundne ejendele internt i huset.
Kostpenge
Vi udbetaler ikke kostpenge i weekender og ferier.
(Takst for ophold er beregnet ud fra forudsætningen, at der ikke udbetales kostpenge)
Opsigelse
Indmeldelsen er bindende for den første måned. Herefter gensidigt opsigelsesvarsel på løbende
md + 1 md, med mindre andet er aftalt.
Såfremt eleven ophører med udgangen af et skoleår, skal opsigelse være skolen i hænde senest
31. maj. (Undtaget elever i 9. og 10. kl.)
Statusrapporter
Kostskolen udfærdiger statusrapporter 2 x årligt – November/december og april/maj
Magtanvendelse
Evt. tilfælde af magtanvendelse, jfr. bekendtgørelse nr. 419 af 29.4.14 (magtanvendelsesbekendtgørelsen) samt Servicelovens § 123, indberettes til anbringende kommune og Socialtilsyn
Hovedstaden.
Evt. akut ophør
Såfremt en elev ophører akut, efter eget/familiens ønske, betales løbende måned + 1 måned.
Skulle den helt særlige situation opstå, at vi, både af hensyn til eleven selv og de øvrige elever,
vurderer det nødvendigt at bortvise en elev akut, f.eks. i sammenhæng med grov vold eller
narkotika, betales til udgangen af indeværende måned.
Til orientering sker dette sjældent på Esrum Kost & Friskole.
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Elevens navn

Anbringende Kommune
Kommune

/

Afdeling

Tlf. kommune

Sagsbehandlers navn

Tlf. direkte

E-mail

EAN

Underskrift

Dato

Roskilde Kostkm. er indforstået
med de betalings- og opsigelsesforhold, der fremgår af side 2 + ”særlige aftaler”
Esrum
& Friskole
ovenfor.

Underskrift

Dato
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