
 
 
 

Läsårsavgifter för läsåret 2018-2019 

Läsårsavgifter, Grundskolan 

Skolverksamheten finansieras genom både statsbidrag och elevavgifter. I elevavgifterna ingår 

läromedel och skolmaterial, lunch - lagad på skolan, frukt - förmiddag och mellanmål -

eftermiddag, fritidsverksamhet efter skolan, lägerskola - 1 på höst- och 1 på vårterminen (för 

skolbarnen).  

Stipendier 

Skandinaviska Skolans styrelse kan utifrån behovsprövning bevilja stipendier till de föräldrar 

som av olika anledningar inte kan betala hel avgift för skola eller förskola. Ansökan görs till 

rektor. För mer information, läs pdf-dokumentet ”Stipendier” som du kan ladda ner från 

skolans hemsida. 

 Privat finansiering med 

stipendium 

Privat finansiering Finansiering via 

arbetsgivare 

 

Förskola 

 

USD 4575–7320  

 

 

USD 9150 

 

 

USD 12200  

 

Skola åk F-5 

 

USD 7875–12600 

 

USD 15750 

 

 

USD 21000 

 

Skola åk 6-9 

 

USD 8400–13440  

 

USD 16800 

 

 

USD 22400 

 

Syskonrabatt 

Efter ansökan till styrelsen kan avgiften för syskon reduceras: 

3:e (yngsta) syskon 10 %  

4:e (yngsta) syskon 15% 

fler syskon (yngsta) 15 % 

Handledning för gymnasieelever 

Handledningen finansieras genom både statsbidrag och elevavgifter. I avgiften ingår ej 

skolböcker, dator och annat material. 

Ej statsbidragsberättiga elever 

distansstudier med handledning 6 tim/v med lunch USD 5900 
Statsbidragsberättigade elever  
distansstudier med handledning 6 tim/v med lunch USD 4050 
 
“FRIA” för skandinaviska barn som inte går på Skandinaviska Skolan 

Vår fria verksamhet är öppen för skandinaviska barn (från 4 år) som inte går på Skandinaviska 

Skolan. 

Måndag-torsdag kl 14.15–17.00 

Inkluderar styrd verksamhet av pedagog, fri lek tillgång lekmateriel, förbrukningsmaterial, lokaler, 

pool, tennisplan, frukt/vatten; möjlighet att deltaga i de externa aktiviteterna som ordnas på skolans 

område. 

Avgiften 300 USD/månad. Avgiften betalas terminsvis eller månadsvis. 

Anmälan görs till skolans expedition 



 
 
 
Kvällsfria 

100 USD per termin och barn 

Avgiftsfritt för elever som är barn till lärare på skolan samt för elever som har reducerad avgift. 

Gästelever 

Gästelever på korttidsbesök upp till 8 veckor: 

Förskolan 1-5 år USD 200/vecka 

Förskoleklass och grundskola: USD 350/vecka 

Kompletterande undervisning (norska/svenska/danska) 

Kompletterande undervisning i de skandinaviska språken för elever som går på annan skola 

(beroende på lärartillgång). Ansökan görs till rektor: 

USD 700/termin 1 klocktimme/vecka om en elev börjar mitt i terminen tar vi USD 70/per 

vecka och klocktimme. 

Undervisning i de skandinaviska språken för vuxna 

Skolan kan erbjuda undervisning i de skandinaviska språken för vuxna beroende på 

lärartillgång. Ansökan görs till rektor: 

USD 700/termin 1 klocktimme/vecka om en elev börjar mitt i terminen tar vi USD 70/per 

vecka och klocktimme. 

 

Läsårsavgiften betalas i två omgångar, 60 % före höstterminens början och 40 % före 

vårterminens början 

 Elever/förskolebarn som börjar efter terminens start men före 1 oktober respektive 1 

mars betalar full terminsavgift. 

 Elever/förskolebarn som börjar efter 1 oktober respektive 1 mars betalar en reducerad 

avgift. 

 Elever/förskolebarn som börjar vid vårterminens start betalar 60 % av läsårsavgiften. 

 Elever/förskolebarn som lämnar skolan under pågående termin betalar full avgift, 

Undantag görs endast om flyttningen meddelats skriftligen före terminens start. 

 För elev/förskolebarn som lämnar efter 1 december respektive 1 maj lämnas ingen 

nedsättning. 

 Rektor kan bevilja månadsbetalning.  

Andra stipendier 

Svenska elever vid utlandsskolor kan bl a söka stipendier från Utrikeshandelsföreningens 

Stipendiefond för svensk utlandsungdom.  
http://www.utrikeshandelsforeningen.se/stipendiefonden-for-utlandsungdom 

Skolan administrerar inte stipendieansökningar men kan bistå med intyg när sådant erfordras.  

  

http://www.utrikeshandelsforeningen.se/stipendiefonden-for-utlandsungdom


 
 
 

Betalningsvillkor 

1. Skolavgifter betalas en termin i förväg så att för varje barn betalas två gånger per år. 

Se vidare punkt 5. 

 

2. För barn som skrivs in efter terminsstart, betalas vid inskrivning för återstoden av 

terminen enligt de regler som anges i dokumentet Läsårsavgifter. 

 

3 Från och med vårterminen 2011 utsänds uteslutande fakturor i amerikanska dollar 

(USD) i enlighet med de skolavgifter som fastställs vid Skandinaviska skolföreningen 

i Maputos årsmöte. Det åvilar föräldrarna att betala hela beloppet i USD till det på 

fakturan angivna kontot.  

Rektor kan, om han/hon anser det vara i skolans valuta- och/ likviditetsintresse, 

medge att betalning skall ske till ett av skolan angivet konto i Sverige. I sådant fall 

kommer faktura att bli utställd i USD, och överföringen skall göras i USD. Det 

kommer således inte att bli tal om en omräkning eller fastställande av valutakurs från 

föräldrarnas eller skolans sida. 

 

3.2 Det fullständiga fakturabeloppet skall finnas till skolans disposition senast på det 

betalningsdatum som anges på fakturan. Påminnelseavgift på 10 % kommer påläggas 

vid utebliven avgift vid terminen slut. Betyg delas inte ut utan fullständig betalning 

och betalningar från föregående termin ska göras innan nästa termin kan påbörjas. 

 

4. Det bör eftersträvas att fakturor utsänds minst 30 dagar före förfallodatum. 

 

5. Rektor kan bevilja månadsbetalning.  

 

 

 

 


