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Til foresatte og elever  

INFORMASJON OM BETALING AV SKOLEPENGER SKOLEÅRET 2021-22 
Haugesund Toppidrettsgymnas mottar 85% statsstøtte, og de resterende 15% + kapitaltilskudd  

(kr. 4 500,-) betales av eleven i form av skolepenger. 

For skoleåret 2021-22 blir innbetalingen av skolepenger som følger: 

SKOLEPENGER  SØSKENRABATT 
(50% av skolepengene ekskl. treningsleir) 

(fra barn nummer to som er elev samme skoleår, 
gjelder også HTG-U) 

kr 1 500,- 
Faktura følger med tilbud om skoleplass. 

 kr 1 500,- 
Faktura følger med tilbud om skoleplass. 

kr 2 472,- 
Faktureres i 10 måneder, fem fakturaer 
første termin, og fem fakturaer andre 
termin. Faktura for fem måneder sendes ut 
samlet en gang per termin. 

 kr 1 386,- 
Faktureres i 10 måneder, fem fakturaer første 
termin, og fem fakturaer andre termin. 
Faktura for fem måneder sendes ut samlet en 
gang per termin. 

 

Dersom du har behov for å gjøre andre avtaler om innbetaling av skolepengene for  

neste skoleår kan du ta kontakt på adm@htg.vgs.no 

Treningsleir 

Inkludert i skolepengene er en treningsleir hvert skoleår. Elever i Vg1 og Vg2 reiser vanligvis en uke til 
Spania i februar/mars, og Vg3 reiser vanligvis en uke til Lanzarote i november/desember. I tillegg er en 
tredagers tur med to overnattinger på Turistforeningens hytter i Etnefjellene for Vg1 elevene inkludert, 
også kalt Bli Kjent turen som gjennomføres i august/september.  

Verden er akkurat nå i en helt spesiell situasjon, og derfor ble noen av treningsleirene skoleårene  
2019-20 og 2020-21 avlyst, og skolepengene ble følgelig noe redusert.  
Kommende skoleår håper vi å være tilbake til normalen slik at treningsleirene kan gjennomføres.  

Dersom du ønsker å reservere deg mot å delta på treningsleiren kommende skoleår, ber vi deg kontakte 
toppidrettssjef Leif Sævereid på leif@htg.vgs.no eller telefon 52 22 32 05 i god tid før turen skal 
gjennomføres. 

Avbrutt skolegang, skader og sykdom 
Dersom eleven sier i fra seg plassen før 1.august vil kr 500,- bli tilbakebetalt. Etter 1.august vil intet bli 
tilbakebetalt. Elever som slutter i løpet av første termin, må betale for første halvår. Dersom eleven 
slutter i løpet av andre termin, må skolepengene betales fullt ut. 
Skolepengene reduseres ikke ved korte eller langvarige skader og sykdom. 

Angrerett 

Ved å betale innen betalingsfristen bekrefter eleven sin aksept på tilbudt skoleplass, og angreretten på 
14 dager begynner å løpe. Angrerettskjema er vedlagt tilbudsbrev om skoleplass. 
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