Skoleomkostninger: - 1. august 2022
Gældende for skoleomkostninger er: Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, Lov om erhvervsuddannelser samt
Bekendtgørelse om elevers og kursisters betaling for undervisningsmidler i de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne.

Kost & logi
Værelse og fuld kost
Hjemmeboende inkl. frokost på skolen
Hjemmeboende inkl. formiddagskaffe og eftermiddagskaffe på skolen
Hjemmeboende inkl. frokost, formiddagskaffe og eftermiddagskaffe på skolen
Depositum: (værelse og lån af bøger)

Pris pr. uge
565 kr.
250 kr.
150 kr.
400 kr.
2.000 kr.

Studieafgift
Der opkræves på hvert semester en studieafgift til at dække følgende:
• Ekskursioner i Danmark
• Klassetur v. semester start og/eller slut
• Kopi og print
• Forbrugsmaterialer
• IT-support
• IT-programmer og licenser
Studieture
Der opkræves et særskilt beløb for de valgfrie studieture. Priserne er cirka priser.
• EUX grundforløb 1: Irland
• EUX 1. hovedforløb: Holland
• hovedforløb: Sydhavsøerne (i DK)
• hovedforløb: Valg mellem to destinationer
• Italien (pris afhænger af sæson og rejsedag)
• Sydafrika
• Produktionsleder: Rejse til land i EU
• Agrarøkonom: Der er to ture i løbet af studiet
• København
• Bruxelles
Bogpakke til ejendom (Der tilbydes låneordning)
• Grundforløb 1
• EUX-grundforløb 1+2
• Grundforløb 2
• 1. hovedforløb
• 2. hovedforløb
• Produktionsleder
• Agrarøkonom

I alt
2.000 kr.

I alt
4.500 kr.
5.200 kr.
3.000 kr.
7.500 – 9.000 kr.
Ca. 18.000 kr.
4.500 kr.
2.000 kr.
4.500 kr.
I alt
500 kr.
2.000 kr.
2.000 kr.
2.600 kr.
1.800-3.400 kr.
1.500 kr.
2.700 kr.

Mulighed for opstaldning af hest
•
•
•

Boks, strøelse og fold
Boks, strøelse, hø og fold
Boks, strøelse, hø, kraftfoder og fold

Der tages altid forbehold for prisændringer
*Elever under 18 år og uden uddannelsesaftale på Gf1 og Gf2; har gratis kost og logi

Pris pr. md.
750 kr.
1.000 kr.
1.250 kr.

