Kriterier for bevilling af individuel elevstøtte
Brøruphus Efterskole, marts 2017
Tildeling af støtten er baseret på en konkret, individuel vurdering, fx:
§ Hvis familien har mere end 1 barn i efterskoleverdenen
§ Hvis familien har behov for økonomisk hjælp til betaling af rejsegebyr
§ Hvis man er eneforsørger med særlige forhold og med en indkomst, der
giver maksimum statsstøtte, og der ikke er anden supplerende støtte fra
elevens hjemkommune
§ Hvis man er elev fra udlandet fx det øvrige Skandinavien eller Sydslesvig
§ Hvis man får væsentlige ændrede indkomstforhold i forhold til
beregningsåret, kan vi bevilge ekstra støtte i forhold til den nye
økonomiske situation
§ Hvis den ene forælder kommer på dagpenge/kontanthjælp forud for
skolestart eller i løbet af skoleåret.
§ Hvis der er særlige omstændigheder, der ud fra en konkret vurdering
giver anledning til, at der kan udbetales støtte.
Støtten bevilges efter skøn og uddeles som et ugebeløb. Støtten må ikke
nedbringe egenbetalingen til under minimumsgrænsen: i skoleåret 2017/18
140 kr. pr. uge.

Brøruphus, d. 7. marts 2017

_______________________________
Anders Christensen
Formand for bestyrelsen

_______________________________
Andreas Vind
Forstander

Ansøgningsskema, Brøruphus Efterskole
Individuel, supplerende elevstøtte
Elevens navn: __________________________________________

Årgang: 20 ____ / ____

Nedenstående er dem, der har samme adresse som eleven:
Elevens mor/bonusmor: ________________________________

CPR: ________________________

Elevens far/bonusfar: ___________________________________

CPR: ________________________

Adresse: ___________________________________________________________________________________

Dokumentation vedlægges for følgende indkomster:
Indkomst for finansåret som ligger 2 år forud skoleåret: kr. _____________________
Indkomst for finansåret som ligger 1 år forud skoleåret: kr. _____________________
Forventet indkomst for dette finansår: kr. _____________________
Begrundelse for ansøgningen:

Jeg erklærer hermed, at hjemkommunen ikke yder ekstraordinært tilskud til
egenbetalingen:
_____________________________________
Dato og underskrift mor/bonusmor

_____________________________________
Dato og underskrift far/bonusfar

Skolens forstander udgør den bevilligende myndighed på baggrund af bestyrelsens godkendte
kriterier for bevilling af individuel støtte. Ansøgningerne behandles løbende. Skemaet returneres til
skolens kontor (broeruphus@broeruphus.dk) snarest, hvorefter beregning vil finde sted.

