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Indledning.  
 
STX-, HF og IB-ansøgere til kostskolen 
optages efter optagelsesbekendtgørelsen 
for disse uddannelser. EUD-ansøgere til 
kostskolen optages i henhold til optagelses-
bekendtgørelsen for EUD-elever. 
  
Ansøgere til HHX, HTX og 10. klasse optages 
på kostskolen for så vidt, at der er ledige 
pladser. 
 
Ved optagelse på kostskolen opkræves et 
indmeldelsesgebyr på 1.500 kr. Man er ikke 
optaget, før beløbet er indbetalt. 
Indmeldelsesgebyret tilbagebetales ikke ved 
framelding/fraflytning. Ved interne 
flytninger opkræves et gebyr på 500 kr. 
 
1. 
Betalingen - opholdsafgiften - fastsættes 
for 1 skoleår ad gangen. Opholdsafgiften 
dækker ophold med brug af kostskolens 
faciliteter og med fuld pension eksklusive 
skolens ferieperioder: sommerferie, 
efterårsferie, juleferie, vinterferie og 
påskeferie. I disse perioder er kostskolen 
lukket. Der kan dog ansøges om at være på 
kostskolen i lukkeperioderne. Bor man på 
kostskolen i lukkeperioderne, skal man 
betale 500 kr. om ugen/ 125 kr. pr dag. I 
lukkeperioderne er køkkenet lukket. Der 
refunderes ikke for kostpenge, hvis en 
kostelev ikke deltager i måltider på 
kostskolen. 
 
2. 
Den årlige betaling forfalder i 10 månedlige 
rater, med august som den første rate. Den 
månedlige opholdsbetaling betales forud til 
den første i måneden. Ved indflytning pr.  
d. 1.11.2022 eller senere betales også for 
juni 2023. 
 
 
 

  
 
3. 
Flytning fra kostskolen skal meddeles 
skriftligt til skolens kontor med mindst en 
måneds varsel til den 1. i en måned.   
 
4. 
Opholdsafgiften er for STX-, HHX-, HTX-, HF-, 
10 kl. og IB elever over 18 år 38.000 kr. for 
skoleåret 2022/23. 
 
Elever, der bor på kostskolen, får efter det 
kvartal, hvori de fylder 18 år, tildelt Statens 
Uddannelsesstøtte (SU) som udeboende    
(Grundsatsen 4.104 kr. pr. måned i 2022). 
 
5. 
Særligt for STX-, HF og IB-elever, der er under 
18 år. 
 
Opholdsafgiften for den enkelte elev 
fastsættes efter forældrenes dokumenterede 
indkomstgrundlag opgjort på grundlag af 
indkomsten i det andet kalenderår forud for 
det år, hvori skoleåret begynder - altså for 
skoleåret 2022/23 er det indtægten i 2020, 
der er afgørende. 
 
Til brug ved beregning af opholdsafgiften for 
STX-, HF og IB-elever under 18 år, udskriver 
forældre/værger skatteoplysningerne fra  
www.skat.dk/tastselv > 
log på med NemID > 
skatteoplysninger > 
personlige skatteoplysninger > 
udskriv. 
 
Skatteoplysningerne sendes sammen med 
optagelsesansøgningen eller sendes til skolen 
få dage efter at optagelsesbrevet er 
modtaget. 
 
Såfremt skolen ikke modtager vel 
dokumenterede oplysninger om indtægts-
forholdene er skolen berettiget til at opkræve 
maksimal opholdsbetaling. 

http://www.skat.dk/tastselv


 

 
6. 
Elever fra udlandet. Opholdsafgift for en 
elev, som selv og/eller hvis forældre var 
bosat i udlandet og ikke eller kun delvis var 
skattepligtige i Danmark i det år, der ligger 
til grund for fastsættelse af 
opholdsafgiften, fastsættes efter 
dokumenterede oplysninger om 
bruttoindkomst i året forud for skoleårets 
begyndelse. 
Der skal foreligge dokumenterede 
indtægtsforhold fra det pågældende lands 
skattemyndigheder. 
Foreligger der ikke tilstrækkelige 
oplysninger om indtægtsforholdene, 
betales den højeste opholdsafgift. 
 

7. 
Indkomstgrundlaget består af elevens og 
forældrenes personlige indkomst med 
tillæg af positivt kapitalafkast, som det 
fremgår af skatteoplysningerne. 
Elevindtægt på under 37.300 kr. medregnes 
ikke. 
Inden opholdsafgiftens beregning 
fratrækkes i forældrenes indkomstgrundlag 
et beløb for hvert af forældrenes øvrige 
børn, der ved skoleårets begyndelse ikke er 
fyldt 18 år. Dette er for 2022/2023 på  
37.118 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. 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. 

 
 
Skolen skal modtage den nødvendige 
dokumentation senest 1.6.2022. Ellers 
foretages der først beregning pr. 1.9.2022. 
 
8. 
Nedsættelse af opholdsafgiften. 
Opholdsafgiften kan ved skoleårets 
begyndelse eller senere efter ansøgning 
nedsættes af Struer Statsgymnasium, hvis det 
dokumenteres, at indkomsten på grund af 
længerevarende 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. 
 
9. 
I forbindelse med skolens meddelelse om den 
fastsatte opholdsafgift underrettes 
ansøgeren om det indkomstgrundlag, 
opholdsafgiften er fastsat efter. 
 
 

Bankinformationer: 
 
Konto nr.: 0216 4069036821 
 
IBAN: DK5402164069036821 
BIC/SWIFT: DABADKKK 
 
 



 

 

Betalingsoversigt 
for skoleåret 2022-2023 

 
 

Den årlige opholdsbetaling: 38.000 kr. pr. skoleår  
fordelt på 10 rater i månederne august – maj 

(ved indflytning 1.11. eller senere betales også for juni) 
 

 
Den årlige opholdsbetaling for  

STX-, HF- og IB-elever under 18 år: 
Tallene angiver årlig opholdsafgift, der betales i  

10 lige store rater i månederne august - maj. 
 

 Indkomstgrundlag   Opholdsafgift 
 op til 120.000 kr.   15.500 kr. 
 120 - 150.000 kr.   17.500 kr. 
 150 - 180.000 kr.                    19.500 kr. 
 180 - 210.000 kr.   21.500 kr. 
 210 - 240.000 kr.   23.500 kr. 
 240 - 270.000 kr.   25.500 kr. 
 270 - 300.000 kr.   27.500 kr. 
 300 - 330.000 kr.   29.500 kr. 
 330 - 370.000 kr.   31.500 kr. 
 370 - 410.000 kr.   33.500 kr. 
 410 - 450.000 kr.   35.500 kr. 
 over 450.000 kr.   38.000 kr. 
 

 
Ved bekræftelse af tilmelding opkræves 1.500 kr. i indmeldelsesgebyr.  

For optagelse af EUD-elever på kostskolen gælder særlige regler. 
Skolen giver meget gerne supplerende oplysninger. 

TLF. 97 85 43 00 
 


