Til elever og foreldre/foresatte
30.03.2020

Om innbetalinger
Vi vet at i disse tider har mange elever og foreldre spørsmål rundt dette med innbetalinger som
gjelder skolepenger og oppholdspenger. Det spørres om man har rett på reduksjon på noen av disse
regningene, og om man har rett på borteboerstipend når man bor hjemme.
Aller først må vi konstatere at det faktisk er mulig å drive skole, selv om elevene ikke er tilstede på
skipet. Vi ser at det krever mye mer av elever, foresatte og lærere for å få en hjemmeskole til å
fungere på en – etter forholdene – grei måte. Noen sliter kanskje mer enn andre med å holde orden
på dagen og på skolearbeidet. Vi vil uansett henstille alle til «ikke å slippe taket» - dette gjelder
ungdommene sin framtid. Vi på Skoleskipet Gann lover å gjøre vårt aller beste for å følge opp.
Her kommer informasjon som vi håper kan være oppklarende.
Oppsummering og hovedbudskap
Det vil bli en reduksjon i totalbeløpet dere betaler inn til Skoleskipet Gann. Men i første omgang skal
utstedte fakturaer betales. Reduksjon vil bli avregnet og kreditert i påfølgende faktura.
•

Oppholdspenger vil i stengningsperioden bli redusert slik at dere kun betaler et beløp
tilsvarende beløpet dere får utbetalt i borteboerstipend pr. måned (kr. 4517,-)

•

Skolen er fortsatt i drift - skolepengene (kr. 1350,- pr. måned) opprettholdes i
stengningsperioden. Jfr. uttalelsene fra Kunnskapsdepartementet nedenunder.

•

Fra og med april, og så lenge denne situasjonen vedvarer, vil dere få faktura for
oppholdspenger (kr. 4517,-) og skolepenger (kr. 1350,-). Totalbeløp: kr. 5 867,-.

•

Det som er betalt for mye i mars, blir kreditert i april.

•

Dersom vi må avlyse planlagte elevtokt, vil vi også tilbakebetale tilsvarende del av tokttilskuddet dere har betalt inn. Tilbakebetalingen vil være basert på hvor stor andel av
toktdagene vi har fått gjennomført i forhold til opprinnelig plan.

•

Fra den dagen elevene er tilbake på skipet, fakturerer vi igjen ordinære månedsbeløp.

Se nedenunder dersom dere ønsker en nærmere redegjørelse som gjelder oppholdspenger og
skolepenger. «Hva koster skoleåret – 2019/2020?» følger med som vedlegg.
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Om oppholdspenger
•

Vi har vært i kontakt med Lånekassen. De er helt tydelige på at borteboerstipendet for 20192020 utbetales som vanlig, selv om elevene for en kortere eller lengre periode bor hjemme i
denne spesielle situasjonen.
Borteboerstipendet er ment å dekke utgifter til leie av rom (lugarer), samt andre
grunnleggende oppholdsutgifter elever og studenter har når man bor borte fra hjemmet.
Borteboerstipend er ment å brukes til å betale for oppholdsutgifter.
På Skoleskipet Gann har vi i denne perioden fortsatt løpende utgifter til lønn og andre
driftskostnader som gjelder skip og andre fasiliteter. Vi har blant annet store løpende
kostnader for å holde skipet godkjent og seilingsklart i henhold til myndighetskrav. Våre
reduserte kostnader i denne perioden begrenser seg derfor i hovedsak til mat og reduserte
oppvarmingskostnader.

•

Oppholdspengene dere betaler for i denne perioden vil bli redusert slik at dere pr måned kun
betaler det samme beløp som elevene får utbetalt i borteboerstipend (kr. 4517,- ).
Da har skolen trukket fra et beløp som er større enn bare kosten. Elevene vil med
denne ordningen betale et beløp for oppholdsutgifter som er akkurat det samme beløpet de
får i borteboerstipend. Dette vil gå i en 0-gang.

Om skolepenger
•

Privatskoler får tilskudd til å drive skole. Dette tilskuddet fra staten er ment å dekke 85% av
skolekostnadene. Derfor er det gitt anledning til at elevene betaler inn skolepenger slik at det
er mulig å finansiere driften av skolene. På Skoleskipet Gann driver vi skole midt i en krisetid
– slik alle de andre skolene gjør. Som nevnt ovenfor, er det kun få reduksjoner som gjelder
for størstedelen av våre løpende driftsutgifter – inkludert lærerlønninger og spesifikke
skoleutgifter. Derfor blir satsen som gjelder skolepenger opprettholdt - den er pr mnd.
kr 1350,-.

•

Kunnskapsdepartementet skriver i eget brev datert 23. mars at skolene skal opprettholde et
opplæringstilbud i stengningsperioden, «slik at elevene i størst mulig grad sikres et
læringsutbytte.» Videre skriver departementet: «Da departementet forventer at skolene vil
opprettholde sine opplæringstilbud i stengningsperioden, og tilskuddet fra staten
videreføres, er departementets klare utgangspunkt at også skolepengene kan opprettholdes i
stengningsperioden.»

Har dere spørsmål vedrørende denne saken, ta gjerne kontakt med vår økonomileder Elisabeth W.
Rydland pr. mail (Elisabeth.Rydland@gann.no)
Med vennlig hilsen
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