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Priser, betaling og finansiering av skolen

Finansiering av skolen
Steinerskolen får statstilskudd til godkjent opplæring med 85 prosent 
av et tilskuddsgrunnlag pr elev. Til grunn for tilskuddsgrunnlaget 
ligger gjennomsnittlige driftsutgifter pr elev i den offentlige skolen. 
Tilskuddsgrunnlaget blir korrigert for utgifter som den offentlige sko-
len har, men som ikke skal inngå i tilskuddsgrunnlaget. Styret fastset-
ter størrelsen på skolepengene, som kan utgjøre inntil 15 prosent av 
tilskuddsgrunnlaget, med et beløp fastsatt av departementet i tillegg 
for dekning av utgifter til husleie/kapitalkostnader.

Priser og betaling av skolen
Satser gjeldende fra august 2016 for 1.-10. klasse:

1. barn kr 1575,-            
2. barn kr 1210,-             
3. barn gratis

Inkludert i satsen er kr 100,- satt av til dekning av blant annet fire 
turer i skolens regi.
Det betales for 11 måneder og juli er betalingsfri måned.
Det kan søkes om redusert betalingssats; det må da søkes skriftlig en 
gang i året. Inntektsopplysninger må legges ved søknaden. 
Skal det søkes om videreføring av ordningen er søknadsfristen 15. 
juni skoleåret før.
Oppsigelse av skoleplass: Det er en måneds oppsigelse med virkning 
fra den første i påfølgende måned.

Undervisningsmateriell som elevene må bekoste selv
Undervisningsmateriale bekostes som hovedregel av skolen. Det kan 
være at det i noen klasser er enighet om å kjøpe noe selv, men da er 
dette drøftet med foreldrene først. Skrivesaker, farger, fyllepenn, lin-
jaler, passer etc forventes det at elevene står for selv. 
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Skoleskyss
En del elever kan få gratis busskort til skoleskyss. Det gjelder for 
6-åringer som bor lenger enn 2 km fra skolen (barnehagen), og 2.–10.
klasseelever som bor mer enn 4 km fra skolen. Kortet kan brukes på
skoleveien fram til kl 16.00.

Busskort
Busskortet innvilges av Østfold kollektivselskap og hentes på skolens 
kontor. Det første kortet er gratis. Hvis kortet mistes eller blir ødelagt, 
koster nytt kort kr 50.

Dugnader
Foreldrenes dugnadsinnsats bidrar i stor grad til vedlikehold av sko-
lens bygninger og til andre gode formål knyttet til elevenes fasiliteter 
og utstyr.

Utleie av skolens lokaler
Skolens lokaler leies ut til ulike arrangement. Ta kontakt for veiledn-
ing og avtale med skolesekretær Pia Simensen på e-post: steinersko-
len@fredrikstad.no
For priser og betaling Fritidshjemmet (SFO) se eget kapittel om  
Fritidshjemmet (SFO).


