
Colegio Escandinavo – Avgifter 2020/2021 – Skandinaviska avdelningen  Sida 1 av 2 

 

 
 

Avgifter 2020/2021 - Skandinaviska avdelningen 

 

 

 

ANTAGNINGSAVGIFTER 

Anmälningsavgift 360 € Betalas vid inlämnande av anmälningsblanketten. Ingen registrering av eleven görs 

innan denna är betald. Betalning av anmälningsavgiften är inte en garanti för 

antagning. Denna återbetalas om skolan inte kan erbjuda plats. 
Syskon  60 € 

Inskrivningsavgift 500 € Betalas när plats bekräftas. Engångsavgift per familj. Återbetalas inte.  

Depositum 500 € 
Betalas när plats bekräftas. Engångsavgift per elev. Återbetalas inom 60 dagar när 

eleven lämnar skolan om inga skulder finns.   

Platsgarantiavgift 500 € 

Betalas i februari av nuvarande elever för Förskolan och Förskoleklassen. Den 

garanterar elevplats för följande läsår och är en förskottsbetalning som dras av ifrån 

den första månadsbetalningen. Elev som ej utnyttjar en garanterad skolplats mister 

rätten till återbetalning av platsgarantiavgiften.  

Medlemsavgift 

skolförening 
10 € 

Medlemsavgiften betalas årsvis per familj och återbetalas inte. En av 

familjemedlemmarna måste vara av nordiskt ursprung för att vara medlem i 

skolföreningen. 

  

 
 

MATERIALAVGIFT 

Materialavgift 200 € 

Täcker den huvudsakliga kostnaden för läroböcker, arbetsböcker, pennor, osv. Betalas 

årligen per elev och kan inte returneras. Inköpta böcker är skolans egendom.  Faktureras 

i början av varje läsår och betalas inte tillbaka om eleven lämnar skolan. Utöver 

materialavgiften kan lärare någon gång be om bidrag för ytterligare material/aktiviteter. 

   

SKOLAVGIFTER 

Årskurs Privat Företag1 1) Avgift betald av företag   

Förskolan 5.534 € 6.921 € 
Läsårsavgift, kan betalas årsvis, terminsvis (15/9 och 15/2) eller månadsvis (10 mdr: 

augusti-maj). Förbindelse om betalning av elevavgift görs alltid för hel påbörjad 

termin, oberoende av vilket betalningssätt som har valts. Ingen återbetalning 

görs om eleven slutar under terminen.  

 

Rabatter och bidrag 

Privatbetalande familjer med tre eller flera barn på skolan, får 10 % rabatt på 

skolavgiften för samtliga barn (ej på resten av avgifter).  

Vi tar emot “cheques guardería” som betalning (SODEXO, ACCOR, 

EDUCAINFANTIL, m.fl.).  

 

Förskoleklassen - 

Åk 1-3 
6.449 € 8.515 € 

Årskurs 4-6 6.532 € 8.710 € 

Årskurs 7-9 6.897 € 9.080 € 

Gymnasiet 7,140  € 9.407 € 
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OBETALDA AVGIFTER 

Om en avgift är utestående från föregående termin, kommer eleven inte tillåtas att återvända till skolan följande termin, med mindre än att 

skriftligt tillstånd har getts av skolchefen. Dessutom kan elevens skolplats ges till elever på väntelistan. Förseningar i betalningen av valfria 

tjänster som skollunch, skolbuss, eftermiddagsaktiviteter, osv. kommer att leda till avstängning från dessa tjänster. 

   

ANDRA AVGIFTER 

Särskilt stöd  

Extra avgifter kan krävas för elever i behov av stöd utöver vad som ingår i 

skolavgiften ovan, inklusive men inte begränsat till, särskild utrustning, logoped, 

psykolog och personlig assistent. 

 

Skolmat 

 

 

Läsårsavgift, kan betalas årsvis, terminsvis (15/9 och 15/2) eller månadsvis (10 mdr: 

augusti-maj). Avgifter för skolmat är bindande för hel månad. 

Förskolan 925 € 

Förskoleklass - År 6 950 € 

År 7 - Gymnasiet 975 € 

Elever med egen mat 175 € 

Kupong 1 måltid 

 

7 € 

 

 

Skolbuss 

 

 

Läsårsavgift, kan betalas årsvis, terminsvis (15/9 och 15/2) eller månadsvis (10 mdr: 

augusti-maj). Avgifter för skolbuss är bindande för hel månad. Revidering av 

bussavgiften kan ske vid terminsskifte. Tredje barnet (och följande) har 5’% rabatt.  

Madrid tur/retur   1.956 € 

Madrid enkelresa 1.271 € 

Kupong enkelresa 8 € 

Moraleja tur/retur   1.355 € 

Moraleja enkelresa 882 € 

Kupong enkelresa 

 

6  € 

 

 

Utökad skoltid 

 

 

Månadsavgift anges.  

Utökad tid är obligatorisk för elever i Förskolan tom Åk3/Year 4 som inte hämtas upp 

kl. 15:30.  

Anmälan är bindande för hela läsåret. Pengar dras från ert konto varannan månad. 

Ingen återbetalning görs om eleven slutar mitt i en månad. 

 5 dgr/vecka 3 dgr/vecka 

08:30-09:00  52,50 € 37,50 € 

15:30-17:00  80 € 60 € 

Fm och Em 125 € 95 € 

1 kupong fm 5 € - 

1 kupong fm 

 

8 € 

 

- 

 

Eftermiddagsaktiviteter  Aktuella aktiviteter och priser finns på skolans hemsida www.escandinavo.com 

 

http://escandinavo.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=84&Itemid=160&lang=sv

