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Til elever og foreldre/foresatte        

03.04.2020 
 

 

Om innbetalinger –  informasjon del 2 

 

Det ble for noen dager siden sendt ut informasjonsbrev om innbetalinger.  

Det har i ettertid kommet opp noen spørsmål og en anmodning fra elevrådet. 

Om borteboerstipend – hva er satsen? 
Et spørsmål som har dukket opp gjelder satsen på borteboerstipendet. Skoleledelsen informerte om 
at borteboerstipendet er på kr 4517,- pr. mnd. Flere elever og noen foreldre har reagert og sagt at 
dette ikke stemmer, da summen de har fått utbetalt er mindre enn dette. Begge deler er for så vidt 
riktig: Praksisen – som også er bekreftet fra Lånekassen - er at det utbetales en større sum i august 
og januar. Det medfører at utbetalingene ellers i året er mindre enn kr 4517,-. Satsen for stipend i 
gjennomsnitt for hele året blir imidlertid kr 4517,-.  

Anmodning fra elevrådet 
Skolen har mottatt en anmodning fra elevrådet om å redusere summen for innbetalinger for de som 
på grunn av korona-krisen har blitt rammet ekstra hardt økonomisk (mistet jobb, nedlagt bedrift 
mm.) Vi har vært i nær dialog med elevrådet om deres anmodning, og svaret ser dere nedenunder. 

Om oppholdspenger 
Som informert om i første skriv, får elevene borteboerstipend selv om de bor hjemme. Vi mener 
fortsatt det er rimelig at stipendet skal brukes til å betale for oppholdspengene som betales inn pr. 
måned. Det er sendt ut melding fra Skoleskipet Gann om at oppholdspengene i denne perioden er 
redusert slik at man pr måned kun betaler det samme beløp som elevene faktisk får utbetalt i 
borteboerstipend (kr. 4517,- ). Da har skolen trukket fra et beløp fra regningen som er større enn bare 
kosten. Dette vil, som nevnt tidligere, gå i en 0-gang. 

Om skolepenger 
Når det gjelder skolepenger, så er skolen innstilt på å bidra til å redusere det økonomiske presset på 
familier som på grunn av koronakrisen, har problemer med å få inntektene til å strekke til i et vanlig 
hverdagsliv. Hvis man har havnet i et økonomisk uføre, er skolen innstilt på at de det gjelder kan 
slippe å betale skolepenger.  

Fakturaene for de to kommende månedene (april og mai) vil inkludere både skolepenger og 
oppholdspenger. Dersom dere, på grunn av koronakrisen, ikke ser dere i stand til å betale hele 
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beløpet ta kontakt med skolen og inngå en avtale. Da vil vi stryke den delen av fakturaen som gjelder 
skolepenger (kr 1350,-). Opplysningene blir selvsagt behandlet strengt konfidensielt. 

Dere må selv ta kontakt slik at vi kan redusere regningen!    Dersom vi ikke får melding, vil dere ved 
utelatt betaling, få purringer og til slutt inkassovarsel. 

I første omgang tar vi imot meldinger som gjelder for april. Vi ser at situasjonen i Norge kan endre 
seg. De som har en enkel hverdag i april, kan få en annen og tøffere hverdag i mai. Derfor ønsker vi at 
dere melder fra for hver særskilt måned, dersom dere er i en vanskelig økonomisk situasjon. 

Elevrådet har medvirket på en svært positiv måte i denne saken, og de har gitt sin fulle støtte til 
unntaket for kravet om innbetaling av skolepenger for familier som har fått en spesiell økonomisk 
utfordring forårsaket av koronapandemien.  

Om Norge og vår tillitsbaserte samfunnsmodell 
Norge har, sammen med de andre nordiske landene, en samfunnsmodell som er tydelig tuftet på 
gjensidig tillit. Dette er et av flere bærende elementer for vårt land som vi er svært stolte av. Og vi 
ser i disse dager at arbeidet med bekjempe koronaviruset i vårt land, bærer preg av et gjensidig 
tillitsskapende arbeid, mellom mange parter i arbeidsliv og statsapparat.  

Når det gjelder det å melde fra om at man har havnet i en økonomisk vanskelig situasjon, tenker vi at 
vår hensikt med dette brevet også er basert på et gjensidig tillitsforhold. Vi tenker videre at vi på 
denne måten deltar med vår vesle del i en større nasjonal dugnad. De familiene som ikke er berørt 
økonomisk av koronakrisen hittil, betaler både oppholdspenger og skolepenger på vanlig måte i 
henhold til utsendt faktura (blir sendt ut i dag den 3. april). De som behøver en håndsrekning i en 
vanskelig tid (på grunn av korona), tar kontakt med sikte på å slippe å betale skolepenger (kr 1350,-).  

Dette skal vi få til sammen!  

 

Ta kontakt med Elisabeth W. Rydland eller Siv Helen Soppeland Jacobsen på tlf. 51 85 48 60 dersom 
dere er i en vanskelig økonomisk situasjon på grunn av koronakrisen. 

  

Vi ønsker dere alt godt i en spesiell og krevende tid. 

Guds nåde og fred - og god påske! 

 

Med vennlig hilsen 

 

Mirjam Ydstebø     Geir Danielsen 
styreleder       daglig leder 
 


