
Ny prisstruktur for STU på Struer Fri 
Fagskole   
 

 

Vi oplever god søgning og høj tilfredshed på vores STU tilbud men vi oplever samtidig, at samtlige STU 
elever har et støttebehov udenfor undervisningen, der svarer til min. 3t/uge. Dette basisstøttebehov vil 
fremover være inkluderet i grundtaksten. Støttebehov ud over de 3t/uge takseres til kr. 375,-/time. 

Minimunstaksten for  STU på Struer Fri Fagskole vil fremover være: 

Indmeldelsesgebyr:   5000,- 

Ugetakst:    3425,- 

Støttetimer pr. stk.     375,- 

Ugentligt tillæg for linjen GameDesign:    110,- 

 

Forskellen består i, at der fremover vil være støtte svarende til 3 timer/uge indregnet i grundtaksten. 

Såfremt der allerede ydes støtte til eleven efter §85 e.l. i et omfang svarende til min 3t/uge, vil man kun 
opleve en mindre ændring i taksten på 25kr/støttetime som følge af almindelig prisstigning. 

Se beregningseksempler på næste side 

De nye takster gælder for alle elever optaget efter 1/12 ’18 

For nuværende elever træder de nye takster i kraft pr. 1/7 ’19 

Elevens bopæl: Samtidig med ovenstående ændring vil der fremover være en mere tydelig praksis, hvor 
elevers bopæl kun i særligt velbegrundede tilfælde og ved indgåelse af samarbejdsaftale, der kan 
rekvireres hos os, vil kunne være en anden end elevens hjemkommune. Da vi har lukket i ferier m.v. har 
et ophold hos os karakter af midlertidig adresse.  

 

Med venlig hilsen 

Rasmus Hansen, Struer Fri Fagskole 

  



Herunder et par beregningseksempler: 

 

Eksempler på scenarier:    gl.takst ny takst 

Elev der p.t. vurderes at have et ugentligt støttebehov på 5t/uge:  

Indmeldelsesgebyr:    5000,- 5000,- 

Skoletakst/uge (hvoraf kost+logi udgør 680,-/uge)  2300,- 3425,- 

Støtte efter §85 e.l. 5t/uge    1875,- 

Støtte efter §85 e.l. 2t/uge (3t inkl. I ny skoletakst)     750,- 

I alt pr. uge (uden indmeldelsesgebyr):   4375,- 4375,- 
        

 

Elev der p.t. ikke er tildelt støtte/hvor støtteniveauet ikke er afklaret og bevilget  

Indmeldelsesgebyr:    5000,- 5000,- 

Skoletakst/uge (hvoraf kost+logi udgør 680,-/uge)  2300,- 2300,- 

Støtte efter §85 e.l.      1125,- 

I alt pr. uge (uden indmeldelsesgebyr):   2300,- 3425,- 

  


