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Vilkår for efterskoleophold på Efterskole Villads Villadsen 
 

Egenbetaling 

Prisen for et efterskoleophold er i 2022/2023 er 731 kr./uge. Hertil ydes et indkomstbestemt 

elevtilskud fra selvstyret. Nærmere retningslinjer for ansøgning om og udbetaling af elevtilskuddet  

fås hos selvstyret eller hos det lokale skolevæsen. 

 

Elevens egenbetaling for efterskoleopholdet betales over 10 rater med fradrag for selvstyrets 

elevtilskud. Betalingen forfalder den 1. i hver måned med første indbetaling den 1. september 

2023. 

 

 

 

Gr. I: 

Årligt indkomst 

0 - 340.000 

Tilskud pr. uge 

731 

Betaling pr. uge 

0 

Gr. II: 340.001 - 400.000 381 350 

Gr. III: 400.001 - 500.000 281 450 

Gr. IV: 501.000 - opefter 0 731 

 

Skolepenge 

Skolepengene dækker: kost, logi, undervisningsmaterialer samt ture arrangeret af efterskolen. 

 

Andre udgifter 

Familien må afse ekstra udgifter til elevens lommepenge, fornuftigt tøj til idræt og udendørs 

aktiviteter. 

 

Depositum og tilmeldingsgebyr 

Ved tilmelding betales et tilmeldingsgebyr på 500 kr. Tilmeldingen kan først godkendes, når 

beløbet er overført til efterskolens konto: 6471-7851992 (mærket med ansøgerens cpr. nr. og 

navn). Beløbet refunderes ikke, i det tilfælde, at eleven ikke optages på efterskolen. 

I februar betales der et depositum på 2.000 kr., hvilket betales tilbage ved skoleårets ophør med 

fradrag af eventuelle erstatninger. 

 

Hvis en elev med vilje har ødelagt eller udført hærværk på skolens inventar, bliver det trukket fra 

depositummet, hvis regningen overstiger depositummet forbeholder EVV sig ret til at sende en 

regning til forældre.  

 

Bortfald af pladsen 

Efterskolen er ikke forpligtiget på at opretholde elevpladsen såfremt: 

- Eleven undlader at efterkomme efterskolens anmodning om nødvendige oplysninger til 

brug for skolen. 

- Der ikke indbetales forfaldne beløb. 

- Der ikke er betalt tilmeldingsgebyr eller depositum. 

 
 

mailto:kontor@evv.gl
http://www.evv.email/


ANSØGNINGSSKEMA  Efterskole Vilads Villadsen 
                                                                                                  Qasigiannguit  
 

Efterskole Villads Villadsen, Postboks 120, 3951 Qasigiannguit 
E-mail: kontor@evv.gl, Telefon: +299 911300  

http://www.evv.email 
 

Opsigelse 

Eleven kan afbryde opholdet inden skoleårets afslutning med 4 ugers varsel. Opsigelse skal 

afleveres til efterskolens kontor eller sendes pr. e-mail. Hvis eleven bliver bortvist på baggrund af 

uhensigtsmæssig adfærd opkræves ligeledes et gebyr svarende til 4 ugers skolegang. 

 

Udmeldelse 

Hvis eleven efter eget ønske eller forældrene udmeldes og rejser hjem inden der er gået 3. 

måneder, er det forældrene/værgen, som betaler hjemrejsen. 

 

Oplysninger som skal meddeles Efterskolen 

Hvis eleven efter optagelse er blevet optaget andet sted og har valgt at fravælge EVV, skal dette 

meddeles senest ultimo maj. 

 

Mislighold 

Misligholdelse forelægger hvis: 

- Efterskoleopholdet afbrydes med mindre end 4 uger skriftligt varsel. 

- Eleven overtræder efterskolens samværsregler. 

 

Rejse til og fra 

Selvstyret yder støtte til elevernes rejse ved skolestart, afbrydelse og afslutning af 

efterskoleopholdet. Det er forældrenes/værgens eget ansvar, at sørge for at eleven under rejsen til 

og fra efterskolen møder op i tide til afgange samt bagage indleveringer, hvis eleven selvforskyldt 

kommer for sent, vil det derfor være forældrenes/værgens ansvar at sørge for, at eleven når frem 

for egen regning.  

 

Weekend og ferier 

Det er muligt for efterskolens elever at være på efterskolen på helligdage samt i ferier. Der vil være 

personale tilknyttet til at hjælpe og føre tilsyn. 

 

Forsikringsforhold 

Efterskolen anbefaler, at elevens forældre har en familieforsikring og en privat ulykkesforsikring. 
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Efterskole Villads Villadsen-imi efterskolernermi piumasaqaatit 

 

Nammineq akiliineq 

2022 / 2023-mi atuarneq sapaatip akunneranut 731 kr. akeqarpoq. Tassunga atatillugu Kalaallit 
Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat angajoqqaat isertitaat toqqammavigalugit tapiissute-
qartarpoq, tapiiffigineqarnissamut qinnuteqarnissamut maleruagassat Kalaallit Nunaanni 
Namminersorlutik Oqartussaniit piffimmilu atuarfeqarfimmiik pissarsiarineqarsinnaapput. 
 

Atuartup nammineq akiligassaa agguarlugu 10-riarluni akilerneqartarpoq Kalaallit Nunaanni 

Namminersorlutik Oqartussaniit tapiissut ilanngaatigereerlugu siullermik 1. September 2023. 
 

 

Gr.I: 

Ukiumut isertitat 

0 – 340.000 

Sap.ak. tapiis. 

731 

Sap.ak. Ilinniartut akiliutiss. 

0 
Gr. II: 340.001 - 400.000 381 350 

Gr. III: 400.001 - 500.000 281 450 

Gr. IV: 501.000 - qummut 0 731 

 

Atuarfimmut akiliutit 
Atuarfimmut akiliutit nerisaqarneq ineqarneq iliniarnermi atortut kiisalu atuarfimmiit 

angalaarnernut aaqqissukkanut matussusiissapput. 

 

Aningaasartuutit allat 
Ilaquttat ilinniartup kaasarfimmiussaanut, timersornermi atisassaanut silamilu Aaqqis- 
suussinernut immikkut aningaasartuuteqassapput. 

 

Qularnaveeqqut nalunaarnermullu akiliut 
Atuarniarluni nalunaarnermi akiliut 500 kr. qarpoq, nalunaarneq aatsaat akuerineqassaaq 
nalunaarnermut akiliut Efterskolip konto-anut: 6471-7851992 ikineqareerpat (nalunaaqu- 
tsiullugu qinnuteqartup inuup normua aqqalu). Nalunaarnermut akiliut utertinneqarsinnaangilaq. 

Februaarip qaammataani qularnaveeqqut 2.000 kr. akilerneqassaaq atuarnerullu naammas- 

sinerata kingorna taarsigassaqanngippat utertinneqassalluni. 

 

Atuartoq Efterskolep pigisaanik aseruisimatillugu qularnaveeqqummiit atuarnerup 

naanerani ilanngaatigineqassaaq. Qularnaveequt qaangersimappagu angajoqqaanut 

regning nassiunneqassaaq.  

 

Inissamik atorunnaarsitsineq 
Efterskoli illinnut/angajoqqaannut inissaq tunniutissallugu makku naammassineqarsimatin- 
nagit pisussaanngilaq: 
 

- Atuarfimmut paasissutissat atuarfiup piumasai pisariaqartut     

                     malineqanngippata. 
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- Piffissaq eqqorlugu akiliisoqarsimanngippat. 

- Nalunaarnermut akiliut qularnaveeqqullu akilerneqarsimanngippata. 

 

Ilinniarunnaarneq 
Ukioq atuarfiusoq naatinnagu sapaatit akunneri sisamat sioqqullugit nalunaareerluni ilinniartoq 
ilinniarunnaarsinnaavoq. Ilinniarunnaarnerup nalunaarutigineqarnera allakkatigut atuarfiup allaf- 
fianut allakkatigulluunniit tammatsaalisatut nassiussatut tunniunneqassaaq. Efterskolip atuartoq 
atuarunnaarsissappagu akuerineqarsinnaanngitsumik pissusilersorneq pissutigalugu sapaatip  
akunneri sisamat akiliutip nalinganik akiligassiisoqasaaq. 

 

Maanaannaq angerlarneq 

Angajoqqaat atuartullu kissaataat malillugu maanaannaq angerlartitsinermi, qaammatit siulliit 
Pingasut iluani pissappat,  angajoqaatut oqartussaassuseqartut nammineq angerlamut bilittissaa 
akilissavaat. 

 

Paasissutissat anngutassat 

Atualertussatut tigusaareersimanermi atuarfissamut allamut neqeroorfigineqarsimangaanni 
tigutillunilu, erngertumik EVV-mut nalunaartussaatitaavutit, kingusinnerpaamik majip naanera 
nallertinnagu. 
 

Paarinerluineq 

Paarinerluineq imatut paasineqassaaq: 
 

- Sapaatit akunneri sisamat inorlugit sioqqullugu ilinniarninnik taamaatitsiguit. 

- Atuarfiup ataatsimoornissamut maleruaqqusai unioqqutikkukkit. 

 

Aallarneq tikinnerlu 
Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat ilinniartup ilinniarnerup aallartinnerani, 
taamaatiinnarnerani naammassinernilu angalanissaanut tapiisarput. 

Atuartup angalanerata nalaanni angajoqqaat pisussaaput piffissaq eqqorlugu timmisartoqarfimmut kiisalu 

umiarsualivimmut pereersimanissaa atuariartorfianullu apuunniissaa  isumangissallugu. Atuartussaq 

angalatilluni nammiineerluni inortuisimappat angajoqqaat apuunnissaa isumagisussaavaat namminerlu 

aqqutaata sinnera akilerlugu 

 

Sapaatip akunnera aamma feeriami  

Efterskolemi atuartut periarfissaasinnaavoq sapaassuarni kiisalu feeriami efterskolimiinnissaq, 

ataurfimiitillutillu nakkutilliisoqartassaaq ikiuinissaminullu piareersimassallutik.  

 

Sillimmasiinermut tunngasut 
Efterskolip innersuutigaa atuartup angajoqqaavisa ilaqutariittut sillimmasiisarfikkut sillim-
masersimanissat kiisalu ajutoornissamut sillimmammik peqarnissaat. 
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