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ORIENTERING OM ENDRING AV ØKTE SKOLEPENGER OG SFO-BETALING GJELDENDE FRA HØSTEN 2018 
 
Skolepengene fastsettes av skolestyret i henhold til de reglene som følger av Lov om frittståande 
skolar (friskolelova) med rett til statstilskot § 6-2 med dertil hørende forskrifter og rundskriv. Endring av 
skolepengesatsen skal varsles av rektor senest 3 måneder før ny sats blir gjeldende. Skolepengene 
ligger fortsatt innenfor maksimalsatsen (barnetrinnet 30.400 kr/år, ungdomstrinnet 32.185 kr/år) som 
Utdanningsdirektoratet godkjenner. 
 
Fra høsten 2018 har skolens styre vedtatt å endre satsene for skolepengene og plass i SFO.  
 
Bakgrunnen for endringen ligger at styret er nødt til å ta igjen for flere år med svært liten økning av 
skolepenger. Offentlige krav til skoleanlegget er stadig stigende, og skolen har vært avhengig av 
tilskudd fra OKB (Oslo katolske bispedømme) for å opprettholde sin drift. Utgifter til skoleanlegg blir 
en stadig større del av de totale utgifter i skoleverket, men friskoler får i praksis ikke tilskudd til 
skoleanleggene. Det er oppstått et gap mellom skolepenger og skolens utgifter. I fremtiden vil styret 
forsøke å øke skolepengene i samsvar med konsumprisindeksen.  
 
Terminsatsene for skolepenger og SFO fra og med skoleåret 2018/2019 er som følger: 
 
Skolepenger 

 1.- 7. klasse. Ett skoleår på barnetrinnet koster kr. 23 650,- (pr. termin kr. 2 365,-). 

 8.- 10. klasse. Ett skoleår på ungdomstrinnet koster kr. 26 950,- (pr. termin kr. 2 695,-). 

 Søskenmoderasjonen er kr. 7 700,- for hvert av søsken nr. 2 og nr. 3 (pr. termin kr. 770,-). 

  Øvrige søsken betaler ikke skolepenger. 
 
SFO 

 Det gis tilbud om SFO fra 1. til og med 4. klasse. 

 Heltid pr år koster kr. 25 850,- (pr. termin kr. 2350,-). 

 Deltid pr år koster kr. 18 150,- (pr. termin 1650,-). 
 
 
Med vennlig hilsen 

 
Helene Hatle, rektor 
  


