Priser for foråret 2022
Start 2. januar 2022:
Antal
uger:

Dato:

24 uger

02.01 –
18.06
02.01 –
midt i
juli 2022

24 uger +
rejse til
Afrika i 3
uger

Dobbeltvær.
eller
3-mandsværelse

Enkeltvær.
m/bad og
toilet på
gangen

Enkeltvær.
m/eget bad
og toilet

1495 kr. /uge

1395 kr./uge

1795 kr./uge

34.680 kr.
34.680 kr. +
20.000 kr. =
54.680 kr.

32.280 kr.
32.280 kr. +
20.000 kr. =
52.280 kr.

41.880 kr.
41.880 kr. +
20.000 kr. =
61.880 kr.

Indmeldelsesgebyr:

Rejseuge
i maj
2022 til
Belgien

1.000 kr.

2700 kr.

1.000 kr.

2700 kr.

Indmeldelsesgebyr:

Rejseuge
i maj
2020 til
Belgien

1.000 kr.

2700 kr.

1.000 kr.

2700 kr.

Start 27. februar 2022:
Antal
uger:

Dato:

16 uger

27.02 –
18.06
27.02 –
midt i
juli 2022

16 uger +
rejse til
Afrika i 3
uger

Dobbeltvær.
eller
3-mandsværelse

Enkeltvær.
m/bad og
toilet på
gangen

Enkeltvær.
m/eget bad
og toilet

1495 kr. / uge

1395 kr./uge

1795 kr./uge

23.920 kr.
23.920 kr. +
20.000 kr. =
43,920 kr.

22.320 kr.
22.320 kr. +
20.000 kr. =
42.320 kr.

28.720 kr.
28.720 kr. +
20.000 kr. =
48.720 kr.

Prisen dækker undervisning, ekskursioner, de fleste kulturtilbud udover undervisningen samt kost og logi.
Hvis du har mulighed for at være elev i mere end 18 uger og selv betaler dit ophold, vil vi gerne yde dig en
reduktion i prisen, på 200 kr. pr. uge til ugerne udover de 18 uger. Altså uge 1-18 = normalprisen - uge 18
og fremover = reduceret pris. (dog ikke under mindsteprisen på 1050 kr. pr. uge)
Hvis du ikke har gennemført en ungdomsuddannelse – og er under 25 år ved kursets start - får du en
reduktion i prisen på 200 kr. pr. uge – dog ikke under mindsteprisen på 1050 kr. pr. uge. Det
forudsætter dog, at du selv betaler dit ophold og er elev på højskolen i mindst 12 uger.
Du vil blive opkrævet et materialedepositum på 300 kr. pr. måned. Pengene bruges til de forskellige
materialeudgifter, som du har i løbet af dit højskoleophold – og skulle du nu ikke bruge alle pengene, får du
selvfølgelig resten retur, når du rejser hjem igen.
Bliver du nødt til at afbryde dit højskoleophold i utide, betaler du kun for de uger, som du har været elev på
skolen. Indmeldelsesgebyret refunderes ikke.

Leje af sengetøj og –linned:
Dyne + pude: 40 kr. pr. måned
Håndklæder: 80 kr. pr. måned
Sengelinned: 80 kr. pr. måned
Sengetøj, linned og håndklæder: 200 kr. pr. måned

