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Kostskolen ved Hf Nørre Nissum – VIA University College 

Vejledning til optagelse på kostskolen i skoleåret 2021/2022 
 
Optagelsesbetingelser 
Optagelse som elev på hf-uddannelsen er en forudsætning for at blive optaget på 
kostskolen.  
Herudover er det et krav, at eleven har lang transporttid til skolen.  
En elev, som ikke opfylder kravet til lang transporttid, men som er frafaldstruet på grund 
af faglige eller personlige udfordringer, kan dog optages, hvis det vurderes at opholdet 
væsentligt vil forbedre elevens muligheder for at gennemføre uddannelsen i forening 
med en særlig indsats over for eleven. 

Ansøgere til kostskolen optages efter bekendtgørelsen om optagelse på de gymnasiale 
uddannelser nr. 1491 af 13/12/2018.  

Indmeldelsesgebyr 
Ved optagelsen på kostskolen opkræves et indmeldelsesgebyr på 1.500 kr., som 
opkræves sammen med 1. rate. Indmeldingsgebyret tilbagebetales ikke ved framelding. 

Opholdsafgiften 
Egenbetalingen – opholdsafgiften – fastsættes for et skoleår ad gangen.  
 
Opholdsafgiften er i skoleåret 2021/2022 36.000 kr. Betales af alle elever over 18 år. 
 
Elever under 18 år kan være berettiget til et tilskud afhængig af elevens og forældrenes 
indkomst. Læs nærmere herunder.  
Der betales under alle omstændigheder fuld pris fra starten af kvartalet efter eleven er 
fyldt 18 år. 

Opholdsafgiften dækker ophold med brug af kostskolens faciliteter og fuld kost 6 dage 
om ugen eksklusiv skolens ferieperioder: Sommerferie, efterårsferie, juleferie, vinterferie 
og påskeferie. I disse perioder er kostskolen lukket.  
Der refunderes ikke for kostpenge, hvis deltagelse i måltider på kostskolen fravælges. 

Den årlige betaling forfalder i 10 månedlige rater med august som den første rate.  
Den månedlige opholdsafgift betales forud senest den 5. i måneden.  
Ved indflytning pr. 1. november 2021 eller senere betales også for juni 2022. 
 

Opholdsafgift for elever under 18 år 
Elevens og forældrenes dokumenterede indkomst danner baggrund for beregningen af 
opholdsafgiften for elever under 18 år.  
Kostskoleadministrationen skal modtage den nødvendige dokumentation senest den  
1. juni 2021. Ellers foretages der først beregning pr. 1. september 2021. 
Såfremt der ikke foreligger veldokumenterede oplysninger om indtægtsforholdene, er 
skolen berettiget til at opkræve maksimal opholdsbetaling. 
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I forbindelse med skolens meddelelse om den fastsatte opholdsafgift underrettes 
ansøgeren om det indkomstgrundlag, opholdsafgiften er fastsat efter.  

Skattepligtige i Danmark 
 
Hvis forældreindkomsten er over 450.000 kr., så skal der betales fuld opholdsafgift, og 
indsendelse af indkomstoplysninger er unødvendig. 

Hvis forældreindkomsten er under 450.000 kr., så skal elev og forældre indsende 
indkomstoplysninger sammen med ansøgningen om optagelse på kostskolen.  

Indkomstoplysningerne findes på skat.dk:  

• www.skat.dk/tastselv 

• Log på med NemID  

• Vælg fanen ”Årsopgørelse” 

• Udskriv eller gem som PDF 

Til skoleåret 2021/22 anvendes indkomstoplysningerne fra 2019. 

Skattepligtige i et andet EU/EØS  

Som skattepligtig i et andet EU/EØS land, skal der indsendes indkomstoplysninger for 
elev og forældre sammen med ansøgningen om optagelse på kostskole. 

Oplysningerne skal være udskrevet fra den offentlige myndighed, der administrerer 
indkomster og skat, og oplysningerne skal være oversat til engelsk. 

Beregning af indkomstgrundlaget 
Indkomstgrundlaget består af elevens og forældrenes personlige indkomst med tillæg af 
positiv kapitalindkomst, som det fremgår af skatteoplysningerne. 
Elevindtægt på under 36.900 kr. medregnes ikke.  

Inden opholdsafgiftens beregning fratrækkes i forældrenes indkomstgrundlag et beløb 
for hvert af forældrenes øvrige børn, der ved skoleårets begyndelse (1. august) ikke er 
fyldt 18 år. Dette er for 2021/2022 på 36.678 kr.  
 
Forældrenes indkomstgrundlag er deres samlede indkomst, hvis de er gift med hinanden 
eller har fælles folkeregister-adresse uden at være gift med hinanden.  
Hvis forældrene er skilt, separeret eller ikke gift med hinanden og ikke har fælles 
folkeregisteradresse, beregnes der efter indkomsten hos den af forældrene, eleven er 
mest knyttet til og dennes eventuelle nye ægtefælle eller registrerede partner.  
Eleven betragtes som nærmest knyttet til den af forældrene, der har, eller senest har haft 
forældremyndigheden. Har eller har forældrene haft forældremyndigheden i fællesskab, 
betragtes eleven som nærmest knyttet til den på hvis adresse eleven er eller senest har 
været tilmeldt folkeregisteret. 

Opholdsafgiften kan ved skoleårets begyndelse eller senere efter ansøgning nedsættes 
af Hf i Nørre Nissum, hvis det dokumenteres, at indkomsten på grund af længerevarende 

http://www.skat.dk/tastselv
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arbejdsløshed, langvarig sygdom, overgang til pension eller andre særlige forhold varigt er 
faldet væsentligt i forhold til den indkomst, der indgår i indkomstgrundlaget.  
Opholdsafgiften nedsættes for den del af skoleåret, der ligger efter tidspunktet for 
indkomstnedgangen.  
Formueændringer giver i almindelighed ikke grundlag for ændring af betalingen.  
 

Fraflytning 
Flytning fra kostskolen skal meddeles skriftligt til kostskoleadministrationen med 6 ugers 
varsel til den første i en måned.  
 

SU – Statens Uddannelsesstøtte 
Når eleven er fyldt 18 år, kan der søges SU, hvilket kan være med til at finansiere et 
kostskoleophold. 

Kostskoleelever har mulighed for at ansøge om SU med udeboende sats, hvis SU-
kriterierne herfor er opfyldt.  
Læs mere om ”Bopæl og SU-satser” på www.su.dk eller kontakt evt. skolens kontor.  
 
Beløbene i linket nedenfor gælder fra kvartalet efter eleven er fyldt 18 år og frem til den 
måned, hvor eleven fylder 20 år.  I denne periode er SU’en afhængig af forældrenes 
indkomst.  Grundsatsen i 2021 er 4.055 kr. før skat pr. måned.  
Se satserne her 

 

Se ” Betalingsoversigt for skoleåret 2021 – 2022” på næste side. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.su.dk/
https://www.su.dk/su/om-su-til-ungdomsuddannelser-gymnasium-hhx-mv/satser-for-su-til-udeboende-paa-ungdomsuddannelser/du-er-18-19-aar-og-har-dispensation-til-udeboendesats/
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Betalingsoversigt for skoleåret 2021 – 2022 
 
Den årlige egenbetaling – opholdsafgift-  er 36.000,- kr. pr. skoleår for elever over 18 år. 
Betalingen deles op i 10 rater fra august til maj.  
Ved indflytning efter 1. november 2021 eller senere betales også for juni. 
 

 
Den årlige egenbetaling for elever under 18 år 

 
 

Indkomstgrundlag 
 

Egenbetaling pr. skoleår 
 

 
Op til 120.000 kr. 

 

 
13.500 kr. 

 
120.001 – 150.000 kr. 

 
15.545 kr. 

 
 

150.001 – 180.000 kr. 
 

17.590 kr. 
 

 
180.001 – 210.000 kr. 

 
19.635 kr. 

 
 

210.001 – 240.000 kr. 
 

21.680 kr. 
 

 
240.001 – 270.000 kr. 

 
23.725 kr. 

 
 

270.001 – 300.000 kr. 
 

25.770 kr. 
 

 
300.001 – 330.000 kr. 

 
27.815 kr. 

 
 

330.001 – 370.000 kr. 
 

29.860 kr. 
 

 
370.001 – 410.000 kr. 

 
31.905 kr. 

 
 

410.001 – 450.000 kr. 
 

 
33.950 kr. 

 
 

Over 450.000 kr. 
 

 
36.000 kr. 

 


