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1. Første skoledag efter sommerferien
Tirsdag den 10. august
Kl. 8.10

1 - 9. klasse og S2 – S9
Møder i hallen, velkomst ved skoleleder
Klassen er sammen med klasselæreren indtil kl. 11.25

Kl. 9.00

Euro Classes 10 klasse (dansk afd.) og S10 – S11
Klassens lærere deltager i størst mulig omfang – der
arrangeres ”lunch” for eleverne i Euro Classes og S10-S11

0. klasse og Stage 1
Kl. 10.00

Møder i hallen, velkomst ved skoleleder.
Klassen er sammen med klasselæreren indtil kl. 13.00,
hvorefter er SFO åben.
Forældrene er velkomne til at deltage den første time.
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2. Skolens skema
For adgang til elevskemaer, se skolens hjemmeside under ’Praktisk Info’ fra 1/7.
Webside: www.skipper-clement-skolen.dk

3. Ferieplan
Skolens ferieplan for skoleåret kan ses på skolens hjemmeside under ’Praktisk Info’ fra 1/7.
Webside: www.skipper-clement-skolen.dk2. Skolefritidsordning (SFO & KLUB)

4. Opkrævninger 2021/2022
Skolen starter med månedsopkrævninger fra 1. august 2021. Det vil sige, at betaling af
skolepenge, SFO, lejrskole, erstatning af bøger, køb af lommeregner i fremtiden vil blive opkrævet
månedsvis fra august til juni (juli betalingsfri). Depositum vil blive modregnet i de to første
opkrævninger.
Alle debitorer skal være tilmeldt Betalingsservice. Nye forældre har 3 mdr. til at få sig tilmeldt. I skal
selv tilmelde jer i jeres bank. Vi kan desværre ikke gøre det. Alle, der allerede er tilmeldt
Betalingsservice, skal ikke gøre noget.
Ind- og udmeldelse af SFO/klub ligger på skolens hjemmeside og er gældende fra den dato,
blanketten udfyldes. Udmeldelsesfristen er løbende måned plus en måned. Der betales hele
måneder. Feriebetaling til SFO er stadig pr. dag.

5. Skolepenge.
Dansk afdeling:
Børnehaveklasse - 9. klasse

1.890 kr. pr. måned

Søskendemoderation:
2. barn

240 kr. pr. måned

3. barn

480 kr. pr. måned

4. barn

1.890 kr. pr. måned

For 5. klasse tillægges til lejrskoleophold

255 kr. pr. måned

For 8. klasser tillægges til lejrskoleophold

330 kr. pr. måned
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EuroClasses/10 kl. (dansk afd.)
Skolepenge:

1.890 kr. pr. måned

Skolerejser, i alt 14.050 DKK, opkræves således:
Forudbetaling ved optagelse

Skolerejse 11 måneder a

8.000 kr.
550 kr. pr. måned

International afdeling; for elever med dansk CPR nr.

Stage 1 til Stage 11

2.345 kr. pr. måned

Søskendemoderation:
2. barn

1.095 kr. pr. måned

3. barn

1.095 kr. pr. måned

4. barn

2.345 kr. pr. måned

Lejrskole
Stage 6: klasse tillægges til lejrskoleophold

185 kr. pr. måned

Stage 8: klasse tillægges til lejrskoleophold

365 kr. pr. måned

Stage 10: klasse tillægges til lejrskoleophold

365 kr. pr. måned

For nye elever opkræves indskrivningsgebyr på 1.000 kr.
Opsigelsesfrist ved skoleskift til anden skole er løbende måned + en måned. Betalingsfrist
er den 5. i måneden (juli betalingsfri)
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6. SFO (Skolefritidsordning/Klub)
Der opkræves 11 måneder pr. skoleår
For elever i børnehaveklasse og 1.-3. klasse samt S1 til S4 tilbyder skolen SFO uden for
skoletiden.

SFO

1.050 kr. pr. måned
•

Søskenderabat

220 kr. pr. måned

Klubben (4.-5. klasse samt S5 og S6):

695 kr. pr. måned

Pr. 1. august 2021 har vi valgt at ændre vores SFO-moduler således, at der kun vil være 1 modul i
stedet for 2. Det vil sige, at SFO kan frit benyttes ligegyldigt, hvor mange timer der er brug for de
enkelte uger. Det vil være mere fleksibelt for alle familier ikke at skulle tælle timer fx, når der er ture
eller andre aktiviteter, som børnene gerne vil deltage i.
Indmeldelse i SFO og klub sker via blanket på skolens hjemmeside under fanen SFO.
Udmeldelse af SFO og klub sker via blanket på skolens hjemmeside under fanen SFO og er
gældende fra den dato, blanketten udfyldes. Udmeldelsesfristen er løbende måned plus en måned.
Der betales hele måneder. Feriebetaling til SFO er stadig pr. dag. Betalingsfrist er den 5. i
måneden (juli betalingsfri)

SFO har åbent fra kl. 6.45—8.00 og fra kl. 11.30—16.30.
SFO starter i uge 31. Ferietilmelding hos SFO leder

7. Ansøgning om nedsættelse af skolepenge og SFO
Skemaer til ansøgning om nedsættelse af skolepenge og SFO kan hentes på skolens hjemmeside
under fanen ”Skoleåret 2021/22” eller på skolens kontor. Der kan ansøges en gang om året.
Indsendelsesfrist er senest den 27. august 2021. Husk der skal indsendes ansøgning for hvert
skoleår.
Eventuel bevilget tilskud modregnes i februar – juni 2022

8. Tandpleje
Skipper Clement Skolen benytter tandklinikken ved Filstedvejens Skole.
Filstedvej 16, 9000 Aalborg
Telefonisk henvendelse kl. 8.00 – 15.00, tlf. 99 31 29 20
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Tandpleje i sommerferien:
Tandklinikken ved Filstedvejens Skole har lukket i skolernes ferie og fridage. Er der behov for
behandling i skolernes ferier henvises til tandklinikken Filstedvej 10:

Tandlægevagt:
Filstedvej10, 9000 Aalborg
Telefonisk henvendelse kl. 8.00 – 15.00, tlf. 25 20 29 00

Tandpinevagten, Filstedvej 10, 9000 Aalborg:
Tandpinevagten kan kontaktes lør-, søn- og helligdage mellem kl. 9.00 – 10.00
Telefonisk henvendelse, tlf. 70 20 02 55
HUSK: Hvis du i stedet går til privat tandlæge, kan du ikke være sikker på, at kommunen vil betale
regningen.

9. Skolebibliotek
Alle taskebøger skal være indpakket i løbet af den første uge.
Anvend ikke selvklæbende bogbind og tape til bogens omslag.
Kig alle bøger igennem inden indpakningen. Hvis de er beskadigede eller hvis evt. CD mangler,
skal vi kontaktes med det samme. Man må ikke selv reparere bøgerne.
Bortkomne og beskadigede bøger skal erstattes.

10. Buskort - Skolekort
Skipper Clement Skolen er ikke omfattet af ordningen med udstedelse af skolekort fra Nordjyllands
Trafikselskab. Det er derfor ikke muligt at bestille dette kort. Skolens elever skal derfor i stedet
benytte et rejsekort eller et pendlerkort.

11. Adresser, telefon, træffetider m.v.
Skolens kontor er åbent på alle skoledage mellem kl. 8.00 og 15.00.
Tlf. 98 12 11 88

Skolens kontor er lukket fra den 5/7 til den 1/8, begge dage inkl.
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Skoleleder

Kontaktperson - Euro Classes

Peter Würtz, tlf. 41 32 00 50

Claus Gaihede, tlf. 22 27 90 43

Souschef - dansk afdeling

Skolens bestyrelse pr. 1/8 2021

Anne Krogh Rye , tlf. 41 32 00 51

Formand
Sabina Folden tlf. 93 96 50 70

Souschef - international afdeling
Jenny Rohd-Thomsen, tlf. 41 32 00 53

Næstformand
Marit Lund Agerbæk tlf. 22 91 92 10

Afdelingsleder

Ole Stein, tlf. 26 60 47 01

Jens Gadegaard, tlf. 41 32 00 52
Lars Jon Andersen, tlf. 20 20 19 26

Leder af SFO
Camilla Kirchoff, tlf. 41 32 00 70

Louise Esko Refshøj, tlf. 28693982
Sharelle Vandborg
Claus Gaihede
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www.skipper-clement-skolen.dk
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