
 
 
 
 
BGI akademiet - økonomi – skoleåret 2023/24 
 
Skoleåret 2023/24 på BGI akademiet starter søndag den 6. august 2023 og slutter lørdag den 22. 
juni 2024. I forbindelse med efterskoleopholdet er der følgende oplysninger om økonomi:  
 
Prisen er 2.675 kroner pr. uge, og herfra trækkes statsstøtten, der beregnes ud fra husstandens 
indkomstgrundlag. På vores hjemmeside www.bgiakademiet.dk ”Om efterskolen” kan du beregne, 
hvad et ophold på skolen koster. Bemærk at indkomstgrundlaget er den personlige indkomst to år 
forud for skolestart for de voksne medlemmer af den nuværende husstand. Det vil sige for skole-
året 2023/24 er det indkomstgrundlaget for 2021. Et efterskoleophold på BGI akademiet er på 42 
uger (de 3 dage før påske er skoledage, men der er efterårsferie i uge 42, juleferie samt vinterferie 
i uge 7). 
 
Ugeprisen bliver endelig fastsat i maj 2024. Vi har allerede indregnet en væsentlig stigning i energi- 
og fødevarepriserne, så vi forventer, at vi kan fastholde ugeprisen. 
 
Som en del af skolepengene udleveres en tøjpakke, der består af følgende: 

• Skoledragt og spilletøj til de relevante linjer (cykeltøj til cykelrytterne) 

• Gymnastiktøj til brug ved opvisningerne 

• Sportstaske/rygsæk 
 
Tøjet skal bruges ved mange forskellige lejligheder i forbindelse med skoleopholdet, og til elever-
nes deltagelse i diverse stævner og arrangementer. 
 
Betalinger 
Betalingerne forfalder således: 
Den 15. februar 2023 betales første rate depositum på 5.000 kroner. 
Den 1. maj 2023 betales anden rate depositum på 2.500 kroner 
 
Ved framelding efter 1. juni 2023 men inden skolestart tilbagebetales 5.000 kr. af det indbetalte 
depositum. 
 
Depositummet på 7.500 kr. indgår som en del af skolepengene, hvis opholdet gennemføres. Der 
betales skolepenge i 11 rater, første gang den 1. august 2023 og herefter hver den første i måne-
den. Den 11. og sidste rate pr. 1. juni 2024 fratrækkes i depositummet, og et eventuelt resterende 
depositumbeløb returneres efter skoleårets afslutning.  
Opkrævning på depositum sendes til bopælsforældres e-boks i januar måned. Opkrævning af sko-
lepenge sendes inden sommerferien. 
 
Opsigelse af ophold 
Hvis skoleopholdet opsiges i de første 2 uger af skoleåret, opkræves 3 ugers skolepenge, ekskl. 
statsstøtte, svarende til 8.025 kr. ligesom der naturligvis betales for den eller de gennemførte og 
påbegyndte skoleuger. 
Hvis skoleopholdet opsiges og eleven udmeldes efter de første 2 uger opkræves afbrydelsesgebyr 
på 10.700 kr., svarende til 4 ugers skolepenge ekskl. statsstøtte. Beløbet opkræves uanset om ud-
meldelsen sker på elevens, hjemmets eller skolens foranledning. 
 

http://www.bgiakademiet.dk/


Det er vigtigt, at skolen inddrages så tidligt som overhovedet muligt, hvis eleven overvejer at af-
bryde skoleopholdet. Det kræver et godt og konstruktivt samarbejde mellem elev, forældre, hus-
lærer og afdelingsleder, når der skal arbejdes på at få eleven til at fuldføre opholdet, og dialogen 
mellem parterne er meget vigtig. 
 
Fritagelser 
Skolen kan ikke give eleverne fri til ferie og lignende, da forudsætningen for udbetaling af statstil-
skud er elevens tilstedeværelse på skolen. Skulle der i enkelte familier opstå situationer, der kræ-
ver fri i flere dage, skal skoleopholdet afbrydes i den pågældende periode og udbetaling af tilskud 
stoppes. Udgiften for dette er på 3.500 kr. pr. uge, der efterfølgende opkræves hos familien. Det 
skal bemærkes, at de 3 hverdage op til påsken regnes som en hel uge. 
 
Individuel støtte. 
Såfremt der er væsentlige ændringer i de privatøkonomiske forudsætninger, har BGI akademiet en 
pulje, hvor vi efter individuel ansøgning og vurdering kan reducere skolepengene. Ansøgnings-
skema kan fås hos skolens administration. Ansøgningerne behandles samlet i foråret 2023, når SU-
styrelsen har givet besked om størrelsen på den ugentlige statsstøtte, og der kan først forventes 
svar på ansøgningen i løbet af foråret. 
 
Ødelæggelser. 
Sker der i løbet af skoleåret ødelæggelser, der skal erstattes af eleven, sender huslærer besked til 
hjemmet. Beløbet fratrækkes det indbetalte depositum (ved større beløb sendes faktura til hjem-
met). Hvis I har en familieforsikring, vil eleven sædvanligvis være dækket af denne under sit efter-
skoleophold, såfremt skaden er et hændeligt uheld.  
 
Sygetransport  
Hvis eleven i løbet af skoleåret kommer til skade og f.eks. kører med taxa til sygehus/skadestue, 
hjælper skolen med et udlæg, der efterfølgende trækkes af depositummet. 
 
Udlandsture. 
Udlandsturene til Frankrig eller Tjekkiet i september og den fælles skitur til Østrig i februar, er in-
deholdt i skolepengene. BGI akademiet har tegnet rejse- og ulykkesforsikring for eleverne, og den 
dækker naturligvis også på udlandsturene, når eleverne medbringer det blå sygesikringskort 
(krav). 
 
Øvrige rejser: 
Ski- og Snowboardlinjerne. 
Eleverne på ski- og snowboardlinjerne deltager i 4 skiture og den fælles tur til Østrig med resten af 
elevgruppen. For de separate skiture opkræves en samlet ekstraudgift på 17.500 kr. I prisen er in-
kluderet alle udgifter til rejse, forplejning, liftkort og indkvartering. Eleverne skal selv medbringe 
alt udstyr (ski/board, støvler, hjelm m.v.) Nærmere information om destinationer og tidspunkt 
sker efter skolestart.  
 
International linje/Cambridge IGCSE: 
Eleverne på den internationale linje deltager i foråret 2022 i en tur til udlandet. På turen modtager 
eleverne undervisning på en lokal skole og indkvarteres hos private værtsfamilier. Prisen for delta-
gelse på den internationale linje udgør 8.000 kr. og dækker undervisning, turen til udlandet, un-
dervisningsmaterialer og eksamen. 
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