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ANGÅENDE BETALING AF KOSTSKOLEOPHOLD
Kære elever og forældre
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De sidste 14 dage har været meget surrealistiske og udfordrende - både for jer og
også for personalet på Nyborg Gymnasium. Fra den ene dag til den anden er skolen
lukket, al undervisning er nu blevet virtuel, og vi har samtidig måttet lave akutte nødforanstaltninger på
kostskolen. Vi har i skrivende stund omkring 65 elever, der ikke har kunnet rejse hjem eller til
kontaktpersoner. De elever har vi et helt særligt ansvar for at hjælpe og passe på, og derfor har vi også sørget
for, at vi nu kan holde kostskolen åben i påsken. Personalet er sprunget til med det samme og har i den grad
været fantastiske til at hjælpe i den her vanskelige situation.

Allerede i sidste uge begyndte flere forældre og elever, som er rejst hjem, at kræve penge tilbage for mad og
ophold, og vi oplever også lige nu, at flere ikke vil betale for næste måned. Vi får mange mails med det emne, og
der er også mange, der mener, at vi nu ingen udgifter har og derfor skal betale penge tilbage.
Det vil jeg med det samme mane i jorden. Regeringen har i sidste uge vedtaget en nødlovgivning (se bilag 1),
som netop rettes mod institutioner som Nyborg Gymnasium og kostskolen. Ligesom forældre stadig skal
betale for daginstitutioner og pasning, selvom der er lukket, så opkræver vi også betaling for denne periode.
Statsministeren har netop pointeret dette, og vi er en af de institutioner, hun henviser til. Eleverne bliver
heller ikke bedt om at tilbagebetale SU.
Vores personale kan vi nemlig ikke bare fyre, og huset skal stadig varmes op, have basale funktioner kørende,
og vi vil også fortsat lønne de elever, der er praktiske assistenter. Vi har regnet på, hvad nødberedskabet og de
særlige foranstaltninger koster frem til d. 13.4. og for at skabe transparens, så kan I se regnestykket nedenfor
(se bilag 2). Det er dyrt at etablere nødberedskab og holde kostskolen åben i påsken, og vores økonomi kan
ikke holde til, at vi på nuværende tidspunkt begynder at refundere penge. Det vil i sidste ende gå ud over
undervisningen på skolen og tilsynet på kostskolen.
Så jeg vil virkelig appellere til, at I udviser solidaritet med de kostskoleelever, vi prøver at hjælpe. Det er også
vigtigt, at I betaler fremadrettet, for ellers bliver vi nødt til at afbryde samarbejdet med jer og afslutte jeres
ophold på kostskolen. Der er klar hjemmel i lovgivningen til det, vi gør, så derfor håber jeg også, at I vil
undlade at skrive mange mails nu, som udfordrer regnestykket og det, jeg lige har skrevet. Det har vi ikke
kræfter til lige nu.
Lige nu skal al energi bruges til at fokusere på at støtte vores elever, og jeg håber, I vil have forståelse for
denne ekstraordinære situation.

Med venlig hilsen

Henrik Vestergaard Stokholm
Rektor
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Bilag 1
Bekendtgørelse om lukning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. og om nødpasning i forbindelse med
håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213472
§ 2. En lukning efter § 1 omfatter ikke:
1) Børn og unge, hvis dette er begrundet i barnets eller den unges helt særlige sociale, pædagogiske eller
behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.
2) Børn, der modtager sprogstimulering og obligatorisk læringstilbud efter dagtilbudsloven, samt de børn, der er omfattet
af krav om sprogprøver, jf. folkeskoleloven § 11 a, hvis det vurderes, at barnet har særlige behov, der nødvendiggør, at
barnet stadig modtager tilbuddet.
3) Børn, unge og andre elever indskrevet på kostskoler, skolehjem og lignende, hvis forældre har bopæl i Grønland, på
Færøerne eller i udlandet, eller hvis forholdene i hjemmet skønnes at nødvendiggøre, at barnet eller den unge ikke
hjemsendes, eller hvis den pågældende ikke har et reelt alternativ til at opholde sig på kostskole mv.
Lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for
den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213550
§ 7. Deltagerbetaling m.v. i henhold til lovgivningen på Børne- og Undervisningsministeriets område til private og
offentlige skoler, uddannelsesinstitutioner og andre institutioner, der er omfattet af foranstaltninger iværksat efter regler
fastsat i henhold til § 22, stk. 1, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, der
indebærer, at elever, kursister eller deltagere i en periode ikke kan modtage den almindelige undervisning, tilbud om kost
og logi på kostafdelinger, skolehjem og lign. eller pasning i en skolefritidsordning, jf. folkeskolelovens § 3, stk. 7, opkræves
efter de almindelige gældende regler herom i lovgivningen på Børne- og Undervisningsministeriets område, uanset at
undervisningen erstattes af nødundervisningen eller at adgangen til kost og logi eller skolefritidsordningen er begrænset.
Deltagerbetalingen m.v. kan dog højst udgøre kommunens, skolens eller institutionens samlede udgift til den undervisning,
det tilbud om kost og logi eller den skolefritidsordning, deltagerbetalingen m.v. vedrører i perioden fra lovens
ikrafttrædelse til den 1. marts 2021.

Information til dag- og uddannelsesinstitutioner om COVID-19
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