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Skolekontrakten gældende for skoleåret 2017-2018, mellem Farsø 

Efterskole og forældrene til _______________________. 
 

1. Afbrydelsesbetaling 

Vi er indforstået med, at afbrydelsesbetalingen udgør kr. 4.000,- ud over de skolepenge, der 

evt. er skyldige på afbrydelsesdatoen. Afbrydelsesbetalingen har kun betydning ved 

afbrydelse af skoleopholdet i utide eller hvis Jeres barn bedes fri en uge eller mere i løbet af 

skoleåret. Afbrydelsesbetalingen træder i kraft uanset om Farsø Efterskole bortviser en elev 

før kurset er færdigt eller om afbrydelsen skyldes, at eleven/forældrene ønsker at stoppe 

efterskoleopholdet i utide.  

 

2. Billeder (sæt 2 kryds): 

____ Vi er indforstået med at billeder af vores barn lægges på Facebook, Instagram og  

 benyttes på Farsø Efterskoles hjemmeside 

____ Vi ønsker ikke at billeder af vores barn lægges på Facebook, Instagram og benyttes på  

 Farsø Efterskoles hjemmeside. 

____ Vi vil gerne modtage billedpakke fra skolens fotograf Brdr. Lykke til gratis gennemsyn. 

____ Vi ønsker ikke at modtage billedpakke fra skolens fotograf til gratis gennemsyn. 

 

3. Falck abonnement / lægebesøg. Vi har abonnement på sygetransport. Police nr: 

______________ Vi er indforstået med at vores barn sendes med cykel, bus eller taxa til 

læge afhængigt af helbredstilstanden, hvis ikke vi som forældre kan hente og bringe eller 

hvis skolen ikke kan få fat på os. 

 

4. Forsikringer 

Vi er indforstået med dækningen på ulykkesforsikringen og rejseforsikring. Vi er desuden 

indforstået med at Farsø Efterskole ikke dækker skader på og tyveri af elevernes ting. Vi 

accepterer, at vi som forældre dækker skader på ting tilhørende Farsø Efterskole eller andre 

elever på Farsø Efterskole, hvis disse ting bevidst er ødelagt af vores barn, eller hvis barnet 

med rimelighed kunne have forudset at en skade ville ske. Skaderne dækkes i forhold til 

skolen, uanset om vores familieforsikring dækker os eller ej.  
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5. Gokart på Farsø Efterskole (sæt evt. kryds) 

____ Vi ønsker ikke, at vores barn kører gokart på Farsø Efterskole. 

 

6. Badning 

Se nærmere beskrivelse af reglerne i “vigtige informationer om efterskoleopholdet 2017-

18” (sæt evt. kryds).  

_______ vi ønsker ikke, at vores barn bader fra badeplatformene uden læreropsyn.  

 

7. Kanosejlads, windsurfing og sejlads i skolens sejlbåde. 

Se nærmere beskrivelse af reglerne i “vigtige informationer om efterskoleopholdet 2017-

18” (sæt evt. kryds). 

_______ vi ønsker ikke, at vores barn sejler i kano uden læreropsyn. 

_______ vi ønsker ikke, at vores barn windsurfer uden læreropsyn. 

_______ vi ønsker ikke, at vores barn sejler i sejlbåd uden læreropsyn. 

_______ vi ønsker ikke, at vores barn sejler i kajak uden læreropsyn. 

 

Den  /             - 2017   Den 28. juni - 2017 

     
__________________________________ Søren Dolmer 

Forældrenes underskrift   Viceforstander, Farsø Efterskole 

 

 

Skolekontrakten skal afleveres på kontoret på 1. skoledag 
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Kopi til forældrene: 

Skolekontrakten gældende for skoleåret 2017-2018, mellem Farsø 

Efterskole og forældrene til _____________________. 
 

1. Afbrydelsesbetaling 

Vi er indforstået med, at afbrydelsesbetalingen udgør kr. 4.000,- ud over de skolepenge, der 

evt. er skyldige på afbrydelsesdatoen. Afbrydelsesbetalingen har kun betydning ved 

afbrydelse af skoleopholdet i utide eller hvis Jeres barn bedes fri en uge eller mere i løbet af 

skoleåret. Afbrydelsesbetalingen træder i kraft uanset om Farsø Efterskole bortviser en elev 

før kurset er færdigt eller om afbrydelsen skyldes, at eleven/forældrene ønsker at stoppe 

efterskoleopholdet i utide.  

 

2. Billeder (sæt 2 kryds): 

____ Vi er indforstået med at billeder af vores barn lægges på Facebook, Instagram og  

 benyttes på Farsø Efterskoles hjemmeside 

____ Vi ønsker ikke at billeder af vores barn lægges på Facebook, Instagram og benyttes på  

 Farsø Efterskoles hjemmeside. 

____ Vi vil gerne modtage billedpakke fra skolens fotograf Brdr. Lykke til gratis gennemsyn. 

____ Vi ønsker ikke at modtage billedpakke fra skolens fotograf til gratis gennemsyn. 

 

3. Falck abonnement / lægebesøg. Vi har abonnement på sygetransport. Police nr: 

______________ Vi er indforstået med at vores barn sendes med cykel, bus eller taxa til 

læge afhængigt af helbredstilstanden, hvis ikke vi som forældre kan hente og bringe eller 

hvis skolen ikke kan få fat på os. 

 

4. Forsikringer 

Vi er indforstået med dækningen på ulykkesforsikringen og rejseforsikring. Vi er desuden 

indforstået med at Farsø Efterskole ikke dækker skader på og tyveri af elevernes ting. Vi 

accepterer, at vi som forældre dækker skader på ting tilhørende Farsø Efterskole eller andre 

elever på Farsø Efterskole, hvis disse ting bevidst er ødelagt af vores barn, eller hvis barnet 

med rimelighed kunne have forudset at en skade ville ske. Skaderne dækkes i forhold til 

skolen, uanset om vores familieforsikring dækker os eller ej.  
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5. Gokart på Farsø Efterskole (sæt evt. kryds) 

____ Vi ønsker ikke, at vores barn kører gokart på Farsø Efterskole. 

 

6. Badning 

Se nærmere beskrivelse af reglerne i “vigtige informationer om efterskoleopholdet 2017-

18” (sæt evt. kryds).  

_______ vi ønsker ikke, at vores barn bader fra badeplatformene uden læreropsyn.  

 

7. Kanosejlads, windsurfing og sejlads i skolens sejlbåde. 

Se nærmere beskrivelse af reglerne i “vigtige informationer om efterskoleopholdet 2017-

18” (sæt evt. kryds). 

_______ vi ønsker ikke, at vores barn sejler i kano uden læreropsyn. 

_______ vi ønsker ikke, at vores barn windsurfer uden læreropsyn. 

_______ vi ønsker ikke, at vores barn sejler i sejlbåd uden læreropsyn. 

_______ vi ønsker ikke, at vores barn sejler i kajak uden læreropsyn. 

 

Den 28. juni - 2017 

 
Søren Dolmer 

Viceforstander, Farsø Efterskole 

 

mailto:info@f-e.dk

