
   

Hovedstadens Privatskoler, Jakobskolen, J.M. Thieles Vej 3A, 1961 Frb. C. 
Tlf. 35 37 22 66 Mail: jakobskolen@jakobskolen.dk 

 

Til alle hjem 

Vi er godt i gang med planlægning af skoleåret 2019-20. 

I den forbindelse meddeles følgende: 

 

Skolepenge pr. måned for skoleåret 2019-20 (i 11 mdr.) 

1. barn  kr. 1.485,00 

2. barn  kr. 1.385,00 

3. og efterflg. børn kr.    950,00 

SFO-betaling pr. måned for skoleåret 2019-20 (i 11 mdr.) 

1. barn  kr.    1.035,00 

2. barn  kr.       935,00 

Deltidsplads kr.       910,00 (afhentning senest kl. 15.00)                                                                                           

Vi opfordrer alle til at tilmelde sig pbs. (På forhånd tusind tak.) 

 

Friplads: 

Der kan søges om delvis friplads. Vi gør opmærksom på, at fripladsmidlerne er begrænset, og at det derfor 

kun er familier, der virkelig har behov for en nedsættelse af skolepenge-/sfo-betaling, der kan komme i 

betragtning. (Har du spørgsmål til dette, skal du endelig ringe til kontoret på 35 37 22 66). 

 

I forbindelse med ansøgning om friplads skal vi bruge følgende tre oplysninger: 

1. Skema med ”Forældreansøgning” (hentes på kontoret eller tilsendes pr. mail). 

2. Skriftlig ansøgning, indeholdende den aktuelle situation for den samlede husstand. 

Særlige hensyn, og hvor lidt man kan klare sig med at få. 

3. Kopi af årsopgørelsen for 2018. 

Alle 3 ting skal afleveres før friplads (eventuelt) vil blive tildelt. 

 

Afleveringsfristen vedr. fripladsansøgning er fredag d. 7. juni 2019. 

 

OBS – se næste side vedr. skolemælksordningen. 

 

 

 



   

Hovedstadens Privatskoler, Jakobskolen, J.M. Thieles Vej 3A, 1961 Frb. C. 
Tlf. 35 37 22 66 Mail: jakobskolen@jakobskolen.dk 

Afmelding af SKOLEMÆLKSORDNING: 

Jakobskolen informere hermed alle forældre om, at skolen har valgt at afmelde skolemælksordningen med 

udgangen af dette skoleår. Forældre bedes selv afmelde deres abonnement via hjemmesiden 

www.skolemælk.dk . Kunder, som har en pbs aftale med skolemælk.dk, anbefales at afmelde aftalen i 

banken snarest muligt og afvise evt. betaling af næste rate, oplyser www.skolemælk.dk 

 

Med venlig hilsen 

JAKOBSKOLEN 

 

 

http://www.skolemælk.dk/
http://www.skolemælk.dk/

