
 

 

 

 

 

 

 

 

AVTALE OM BETALING AV SKOLEPENGER 

 

 

Avtale inngått mellom XX skole, org nr. xxxxxxxxx,  ved rektor og 

 

Alt 1: 

...........................................  ................................................................  ............................... 

fars navn                                                  adresse                                 personnummer 

 

............................................  ............ ...................................................  ............................... 

mors navn           adresse                               personnummer  

 

foresatt for elev................................................................ født........................... 

 

 

Alt 2 Hvis myndig elev: 

 

...........................................  ................................................................  ............................... 

elevs navn                                                  adresse                                 personnummer 

 

 

Skolepengene fastsettes av skolestyret i henhold til de reglene som følger av Lov om 

private skolar  med rett til statstilskot § 6-2, med dertil hørende forskrifter og 

rundskriv. Årlige skolepenger er pr. dags dato xx kr pr elev på trinn evt 

utdanningsprogram….. Søskenmoderasjon er pr i dag kr xx pr. år.   

Alt 1 Endring av skolepengesatsen skal varsles av rektor senest 3 måneder før ny sats 

blir gjeldende.  

Alt 2. Endring av satsen kan skje hvert halvår, 1/1 og 1/7, med melding om 

beløpsendring fra skolen innen 3 mnd før.  

 

Alt 1. Skolen sender faktura for 4 mnd om høsten (september – desember) og 2 x 3 mnd 

om våren (januar – mars og april – juni). 

Foresatte/myndig elev kan dele fakturaene i like store månedlige innbetalinger den 1. i 

hver mnd, men må da huske å oppgi elevnavn og elevnummer, eventuelt KIDnummer 

ved innbetalingen. 

Alt 2. Skolen fordeler utgiften på 11 mnd, 5 mnd om høsten og 6 mnd om våren og 

sender 2 fakturaer a hhv 3 og 2 mnd om høsten m forfall dato ……. og ….. og 2 

fakturaer om våren a 3 mnd m forfall ……… og ……….  Evt forskuddsinnbetalt beløp 

ved aksept av skoleplass trekkes på første faktura. 

 

 

Foresatte (eller elev hvis myndig) forplikter seg til å innbetale riktig beløp innen de gitte 

fristene og er innforstått med at ved vesentlig mislighold av avtalen vil skolen anse 

Skolenavn, adresse, tlf og lignende 



avtalen som brutt og heve avtalen med den følge at eleven ikke lenger har plass ved 

skolen. 

 

Foresatte (eller elev hvis myndig) kan si opp skoleplassen med to hele måneders 

oppsigelsestid. (En oppsigelse som f.eks. leveres 10. september vil gjelde fra 1. desember 

samme år.) Det må betales skolepenger i oppsigelsestiden selv om eleven skulle ha sluttet 

ved skolen før oppsigelsestidens utløp.  

 

Sted……………. den.......................................... 

 

For ………… skole ...................................................................... 

                                      rektor 

 

Foresatt...................................................................................... 

 

Foresatt......................................................................................  

 

Elev hvis myndig…………………………………………………… 

 

 

 

 

Kommentar fra KFF om avtalen: 

-Dette er kun et veiledende avtaleforslag. 

-Som det framgår i avtaleforslaget er det noen steder i avtalen flere alternativer og skolen må 

velge sin løsning. Det vil måtte være litt forskjellige formuleringer i grunnskole og vg skole 

og evt bibelskole. I bibelskole må også lovnavnet i starten endres. 

-Denne avtalen er adskilt fra avtale med aksept av skoleplass. KFF anbefaler å sende den ut 

samtidig med tilbudsbrev om skoleplass og med samme dato for aksept av skoleplass og 

skolepengeavtalen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


