Guide til korrekt dokumentation af oplyste indtægter og udgifter
Rebild Kommune, Center Familie og Handicap medregner kun udgifter der vedrører den/de forældre, som
har samme bopælsadresse samt forsørgerpligten over barnet, der søges efterskole til.
Hvilke indtægter medregnes:



Løn (herunder SU, kontanthjælp, dagpenge, sygedagpenge, tabt arbejdsfortjeneste, penison og
efterløn)
Boligsikring

Der skal medsendes tydelig dokumentation for de oplyste intægter i form af:



Lønsedler for 3 måneder
Kopi af jeres boligstøttebrev

Hvilke udgifter medregnes:








Husleje
Boliglån
Realkreditlån
Ejendomsskat
Vandafgift
Elafgift
Varmeafgift









TV pakke
Licens
Telefonabonnement
Internetabonnement
Forsikring - Indbo
Forsikring - Hus
Forsikring - Bil








Transport til arbejde
Vægtafgift
Billån
A-kassekontingent
Børnepasning
Øvrigt

Der skal medsendes tydelig dokumentation for de oplyste udgifter i form af:





Betalingsoversigt (for 1 år)
Abonnement – Telefoni
Abonnement - Internet
Forsikringspolice -Indbo






Forsikringspolice - Hus
Forsikringspolice – Bil
Øvrig konkret og tydelig dokumentation
Årsopgørelse fra skat

Følgende medtages ikke i den økonomiske beregning:





Forbrugslån
Kviklån
Afdragsordninger på f.eks telefoner, fjernsyn, computere, sofaer osv.
Gæld til skat

Vi medregner kun udgifter der vedrører den/de forældre, som har samme forældremyndighed,
bopælsadresse samt forsørgerpligten over barnet.
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Oplyses der udgifter til bil medregnes kun den udgift, der er i forbindelse med lån, vægtafgift samt
brændstof til og fra arbejde.
Hvis den økonomiske beregning viser mulighed for økonomisk tilskud vil vi indhente en statusudtalelse
fra nuværende skoletilbud og I vil blive tilbudt en børnesamtale.
Undskriften på ansøgningen betraktes som samtykke til indhentning af statusudtalelse fra
barnet nuværende skoletilbud.
Hvilken skolegang der skal tilbydes for at afhjælpe de faglige problemer, hører under
skolemyndighederne.
PPR samt UU vejleder kan inddrages for at yde rådgivning og vejledning med hensyn til alternative
muligheder for, at løse evt. skoleproblemer. Se evt. mere på vores hjemmeside www.rebild.dk
Vi henviser i øvrigt til hjemmesiden www.efterskole.dk. Her kan I beregne, hvad I skal betale i samlet
egenbetaling for et efterskoleophold, efter elevstøtte fra staten og evt. nedslag i indkomstgrundlaget for
børn under 18 år i husstanden.
Når vi modtager jeres ansøgning med tilstrækkeligt dokumentation over jeres indtægter og udgifter, kan
vi behandle jeres ansøgning om økonomisk støtte efter Servicelovens § 52
Bemærk at Rebild Kommune har en behandlingstid på 8 uger fra vi modtager ansøgningen med
fyldestgørende dokumentation for de oplyste indtægter og udgifter.
Vi bestræber os selvfølgelig på, at behandle jeres ansøgning hurtigst muligt.
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