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Søknad om reduserte skolepenger ved Steinerskolen i Vestfold
Informasjon om ordningen
Husholdninger med en samlet bruttoinntekt som er lavere enn 555 500 kroner betaler, etter
innvilget søknad, kun 600 kr per måned i skolepenger per elev. Det er samlet inntekt i samme
husstand som gjelder for vurderingen. For samboere med privat økonomi er det
samboerparets samlede brutto inntekt som gjelder. Dersom samboere ikke har felles elev på
skolen er det likevel husstandens samlede inntekt som skal vurderes. Dersom foreldre er skilt
og skal betale halvparten av skolepengene hver for seg, vurderes ikke den samlede inntekten,
men inntekten i den respektive husstand. Søskenmoderasjon innvilges uten søknad etter
følgende regler: søskenmoderasjon gjelder ikke kun søsken, men alle elever som bor helt eller
delvis sammen i samme husstand. Eventuell søskenmoderasjon vil kun gjelde der
skolepengene faktureres samlet på en faktura og for den andel elevene oppholder seg i felles
husstand. Søskenmoderasjon gjelder også søsken ved Slottsfjellet videregående Steinerskole.
Satser for søskenmoderasjon revideres årlig sammen med revisjon av skolesatsene.
Søknadsfrist
Søknader behandles løpende. Søknader levert innen den 25. blir behandlet slik at eventuelt
vedtak om redusert sats er gjeldende fra påfølgende måned.
Krav til søknad
Husholdninger med en samlet bruttoinntekt som er lavere enn 555 500 kroner betaler kun 600
kr per måned i skolepenger per elev. Søknadskjema nedenfor fylles ut og sendes til skolen ved
daglig leder. Til søknaden må det legges ved ligningsattester/skattemeldinger som viser
inntekt for deg og ektefelle/samboer. Søknader uten slike vedlegg blir ikke behandlet.
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Navn på søker (den
som skal betale)
Søkers
personnummer
Bor søker sammen med en annen voksen helt eller delvis? Ja Nei Hvis ja, må
personalia for vedkommende fylles ut og ligningsattest/skattemelding legges ved.
Ektefelle/samboers
navn
Ektefelle/samboers
Personnummer
Søkers adresse

Søkers epost
Søkers
telefonnummer
Navn på eleven(e)
søknaden gjelder
Sted, dato,
signatur
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