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Profilfagsrejser og kulturrejser. 
Ud over den samlede pris for opholdet er der 
egenbetaling på flere af de tre rejser. 
Egenbetaling betales via vores webshop 
shop.ranumefterskole.dk. 
Ved betaling af rejse, bekræfter I jeres valg af 
profilfag og kulturfag.  
 
Læs mere på bagsiden  
 
International bogpakke:              1.750 
-obligatorisk for elever på IGCSE 
 
Certifikater: 
Duelighedsbevis       450 
Betales via webshop 
 
Dykkercertifikat/Padi   1.900 
Indregnes i egenbetalingen på rejsen 
                 
 
Indmeldelsesgebyr:                    2.000 
Indbetales ved indmeldelse og tilbagebetales ikke, 
dækker administrationsomkostninger, besøgs -og 
familiedage.  
 

Depositum:   1.000  
Opkræves i første rate og anvendes til erstatning af 
inventar, bøger, nøgler m.m. 
Elever på værelset hæfter fælles for værelsets 
inventar mv. Skader erstattes efter regning. Bøger 
og skolematerialer koster ca. 200 kr. pr. enhed. 
Depositum refunderes efter endt ophold.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Hvad koster et efterskoleophold i 2023/24  

Her finder du en guide til at beregne prisen på dit barns efterskoleophold, på Ranum Efterskole College.  
Inkluderet i skolepengene er: blåbog, årsbillede, skoletøj - startpakke, mindetrøje, REC-rygsæk, rejseforsikringer (ekskl. bagage og 
afbestillingsforsikring), farlig sport forsikring. 

 

Indkomstgrundlag 2021 
 

 Ugepris 43 uger 

Husstandsindkomst  2.700  

Beregningsgrundlag  Statsstøtte* Egenbetaling Samlet pris 

0 370.000 1.356 1.344 59.148 

370.001 395.000 1.325 1.375 60.450 

395.001 420.000 1.295 1.405 61.710 

420.001 445.000 1.266 1.434 62.928 

445.001 470.000 1.236 1.464 64.188 

470.001 495.000 1.206 1.494 65.448 

495.001 520.000 1.176 1.524 66.708 

520.001 545.000 1.145 1.555 68.010 

545.001 570.000 1.116 1.584 69.228 

570.001 595.000 1.086 1.614 70.488 

595.001 620.000 1.057 1.643 71.706 

620.001 645.000 1.025 1.675 73.050 

645.001 670.000 995 1.705 74.310 

670.001 695.000 923 1.777 77.334 

695.001 720.000 893 1.807 78.594 

720.001 745.000 864 1.836 79.812 

745.001 770.000 833 1.867 81.114 

770.001 795.000 804 1.896 82.332 

795.001 820.000 773 1.927 83.634 

820.001 845.000 743 1.957 84.894 

845.001 870.000 714 1.986 86.112 

870.001 895.000 683 2.017 87.414 

895.001 920.000 653 2.047 88.674 

920.001   653 2.047 88.674 

 

*Den samlede pris for dit barn, afhænger af den samlede husstandsindkomst samt antal børn under 18, som har folkeregisteradresse i 
husstanden, eks. barnet der indmeldes. Pr. barn (eks. det indmeldte) kan der fratrækkes 39.892 kr. i husstandsindkomsten, hvilket betyder 
at opholdet bliver billigere. Brug skemaet ovenfor til at beregne prisen på netop dit barns ophold.  
 
Eksempel på beregning: (med 1. hjemmeboende søskende u. 18 år)  
Husstandsindkomst   550.000 
-fradrag for hjemmeboende søskende u. 18 år 39.892  

Beregningsgrundlag  510.108  

Skolepenge pr. uge 2.700 * 43 uger 116.100  
Statsstøtte pr. uge 1.176 * 42 uger (*der ydes kun statsstøtte i 42 uger) 49.392  

Betaling for efterskoleophold 66.708  

 
Skolepengene betales over 12 rater. Første rate forfalder 1. juni, sidste rate opkræves 1. maj. 
Ved afbrydelse af opholdet hæfter hjemmet for 8.000.- (efterskoleforeningens anbefaling) uanset årsag.  
 
 
 
 



 

 

Ranum Efterskole College - Seminarievej 23 - 9681 Ranum - Danmark -  9666 4400 · www.ranumefterskole.dk 
  

Egenbetaling på profil- og kulturfagsrejser  

På Ranum deler vi drømme og modet til at udforske verden og derfor rejser vi 3 gange i løbet af skoleåret. Her kommer en 
forklaring på hvorledes økonomien omkring profilfag- og kulturfag, samt rejserne formes. 
 
Ranum har det særlige værdigrundlag, at alle elever er forskellige og har forskellige forudsætninger og drømme.  
Vi former skoleåret sammen med eleverne og tillader, at elever og ansatte i fællesskab former nye fag. Det er en meget 
lærerig og motiverende proces, hvor vi stemmer om hvilke fag, der skal gennemføres og hvor eleverne er med til at sætte 
ambitions- og - rejsemål ud fra deres fælles interesser, i både store og små grupper. 

Alle elever får det samme grundbeløb af skolepengene til at rejse for og i hver periode er der fag og rejsemål, som ikke 
koster ekstra. Men der er også mange elever, som har store ambitioner og som prioriterer at spare op til f.eks. fag og 
rejsemål, som koster mere end det, som alle kan gøre for skolepengene alene. Det er et vigtigt element i den dannelses-
proces, som sker i et mangfoldigt fællesskab på Ranum Efterskole College. 

Egenbetalingen for et profilfag kan ligge på mellem 0 og ca. 11.000 kr. for 7-8 dage. Typisk er niveauet omkring 4.000 kr. 
Dykning er et af de dyreste profilfag, men her rummer egenbetalingen også 8 dages dykkerophold i Rødehavet/Middelhavet 
og Padi certifikater mv. 

Egenbetalingen for et kulturfag ligger på mellem 0 og ca. 15.000 kr. for op til 14 dages rejse. Hovedparten af kulturfagene 
ligger mellem 10.000 -14.000 kr. På kulturfagsrejserne prioriteres der skolebesøg, lokal indkvartering, deltagelse i lokale 
projekter og mulighed for genbesøg på REC.  

Eleverne bidrager selv. Hovedparten af eleverne bidrager selv til ca. ½ delen af rejsernes betalingen i løbet deres ophold. 
Nogle elever sparer op inden, andre laver jule- og fødselsdagsgaveaftaler, spare på tøj, mobil, ect. 

Kunne vi ikke bare opkræve egenbetalingen i skolepengene? Jo, men det vil gøre det meget uretfærdigt for de, som ikke 
vælger at rejse langt og f.eks. tage mange forløb med certifikater. De vil betale for meget i skolepenge. Så udgangspunktet er 
at alle kan være elev på Ranum og får det samme til profil- og kulturfagene, men vil man mere end det, som alle kan, så kan 
man også det. Det er unikt for Ranum Efterskole College og en mulighed for at få et unikt efterskoleår.                                                                                                               

Mulighed for individuelt tilskud / Lokal efterskolestøtte. For nogle af vores elever vil det være vanskeligt at kunne vælge et 
fag og en rejse, som går ud over Europas grænser og som kræver egenbetaling ud over skolepengene. Derfor er det muligt at 
søge om et tilskud fra skolen til en del af egenbetalingen. Kontakt skolen for et ansøgningsskema. 

Vi opfordrer til en dialog med jeres barn om hvor meget de kan/skal bidrage med til rejser, snak om hvad de vil have ud af 
rejserne, den dyreste rejse er ikke nødvendigvis den der giver størst personlig værdi. 

Læs mere om profil- og kulturfag på vores hjemmeside https://www.ranumefterskole.dk/rejser/  

 

 


