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1. INFORMASJON GJELDENE FOR ALLE TRINN 
 
Betalingsreglementet trer automatisk i kraft når et barn har fått skoleplass ved Den franske 
skolen i Oslo. Alle endringer vil bli kunngjort på skolens hjemmeside www.rcassin.no og vil 
tre i kraft 30 dager etter kunngjøring. 
 
Reduksjon av skolepengene gjelder fra og med barn nr. 2. Fullpris gjelder for det eldste barnet 
i familien som er innskrevet ved skolen. 
 
Arbeidsgivere som dekker skolepengene for sine ansattes barn blir fakturert etter en egen 
”bedriftssats”. Ingen rabatt blir gitt på skolepenger betalt av arbeidsgiver.  
 
Et depositum på kr. 2600,- må betales ved første gangs innmeldelse etter at søknaden er 
innvilget av skolens administrasjon. Depositumet tilbakeføres til betaler uten renter og så lenge 
alle fakturaer er betalt. Skolens ansatte betaler ikke depositum. Kontonummer for tilbakeføring 
av depositumet må oppgis til skolen.  
 
Skolen godtar hverken kontant inn- eller utbetaling. Alle transaksjoner gjøres via 
bankoverføringer. Det er mulig å betale fakturaer kontant i bank og på postkontorer. 
 
Skolen sender fakturaene pr e-post. Eventuelle purringer sendes ut pr e-post eller SMS. Attester 
til skattemyndighetene sendes i brevs form. Vi forutsetter at kontaktinformasjonen som 
registreres av den enkelte ved innmelding/gjeninnmelding er oppdatert til en hver tid. Det er de 
foresatte som har ansvaret for å kontrollere at kontaktinformasjonen er korrekt og alle 
endringer må meldes til skolen. 
 
 
A - FAKTURERINGSVILKÅR 
 
Skolepengene og betalingen for opphold i SFO betales den 1. i hver måned fra og med 
september til og med juni (10 måneder i året). Det er fortsatt mulig å betale 3 ganger i året etter 
avtale med økonomiavdelingen. Fakturaene blir sendt ut pr e-post. Et faktureringsgebyr på kr. 
60,- vil bli lagt til dersom man ønsker en papirversjon. 
 
Utstedelse av betalingsattester vil bli fakturert med 60 NOK pr attest. 
 
Alle månedsfakturaer blir sendt ut 15 dager før forfall. Betaling fra Norge gjøres til følgende 
bankkonto: DNB 7877.08.28502 og ved bruk av KID-nummer. For betaling fra utlandet 
benyttes IBAN NO0878770828502 og BIC DNBANOKKXXX. Betaleren vil bli belastet for 
transaksjonsgebyr.  
 

 
Ved betalingsproblemer skal den enkelte familie ta kontakt med skolens økonomiavdeling for å 
avtale en eventuell nedbetalingsplan. 
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Dersom fakturaen ikke er betalt ved forfall og betaler ikke har tatt kontakt med 
økonomiavdelingen, sendes en påminnelse uten ekstraomkostninger enten pr brevpost, e-post 
eller SMS. Betalingsfristen er 15 dager. 
 
Dersom innbetalingen uteblir etter å ha mottatt den gebyrfrie påminnelsen og betaler ikke har 
tatt kontakt med økonomiavdelingen, sendes kravet til vårt inkassobyrå som vil inndrive det 
ubetalte beløpet etter de gjeldende regler. Innbetalingen skjer direkte til inkassobyrået. 
 
Hvis det ikke foreligger en juridisk avgjørelse, er begge foreldrene solidarisk ansvarlig for gjeld 
til skolen. 
 
B – STIPENDORDNINGER 
 
Elever med fransk statsborgerskap kan under visse betingelser motta støtte fra den franske stat 
(stipend til skolepenger). Søknadene blir behandlet av en egen komité ved Den franske 
ambassaden i Oslo. Den endelige avgjørelsen tas av den nasjonale skolestipendkomiteen i 
Paris. 
 
For nye elever som søker om slik støtte (skjemaet lastes ned fra ambassadens hjemmeside eller 
hentes på skolens sekretariat ved skolestart): inntil avgjørelsen er tatt av den nasjonale 
skolestipendkomiteen i Frankrike blir skolepengene fakturert 100%. 
 
Etter at søknaden er innvilget vil skolepengene bli justert med tilbakevirkende kraft (beløpet 
blir enten stående uforandret eller fratrukket stipendiet). 
 
Elevene ved skolens videregående seksjon (VGI, VGII, VGIII) kan under visse betingelser få 
stipend fra den norske stat som dekker 85% av skolepengene. Se Lånekassens egen 
hjemmeside: www.lanekassen.no.  
 
C - SÆRSKILTE BESTEMMELSER 
 
Ved for sen betaling av skolepenger og annet, kan ledelsen ved skolen nekte en elev å delta i 
frivillige aktiviteter. 
 
Ved akkumulert gjeld kan ledelsen ved skolen nekte eleven adgang det påfølgende skoleår. 
 
Ved oppsigelse av skoleplass i løpet av skoleåret er oppsigelsesfristen 3 måneder regnet fra 
den 1. i måneden etter at oppsigelsen er mottatt. Oppsigelsen må leveres skriftlig.  
Dersom innmeldingen skjer i løpet av skoleåret vil faktureringen bli igangsatt fra og med den 
dagen eleven starter ved skolen. 
 
Dersom skolepengene blir betalt av en tredje part (firma, slektning, osv) må det leveres en 
skriftlig bekreftelse fra betaleren. Bekreftelsen må inneholde opplysninger om hvilke utgifter 
som dekkes samt betalerens kontaktinformasjon. Dersom intet annet er spesifisert, blir den 
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tredje parten kun fakturert for skolepengene og familien fakturert for andre 
utgifter og SFO-opphold.  
 
Ved faktureringsfeil har økonomiavdelingen anledning til å rette opp feilen ved senere 
faktureringer. 
 
Skolens lokalt ansatte kan ha spesielle betingelser i henhold til gjeldende lokal- eller 
tariffavtale. 
 

2. BARNEHAGEN 

 
A. BARNEHAGESATSER FOR SKOLEÅRET 2014-2015 

Eldste barn Søskenrabatt 15% 
Makspris pr 01.01 2014: 27.654 NOK* 23.506 NOK* 
 
* Maksprisen fastsettes av de norske myndigheter. 
Barnehagen har et begrenset antall plasser og hver tildelte plass vil bli fakturert uavhengig om 
barnet er tilstede eller ikke. 
 

B. SØSKENMODERASJON 

 
Familier som har to eller flere barn i barnehage, i Den franske skolens barnehage eller i andre 
barnehager, faller inn under søskenmoderasjonsordningen*: 
 

- For en familie med 2 barn gis en reduksjon på 30%. Reduksjonen følger det eldste 

barnet. 

- For en familie med 3 barn (eller flere) gis en reduksjon på 50% for det eldste barnet. For 

barn nummer to (tre osv.) gis 30%. 

Søskenmoderasjonen kommer ikke i tillegg til de 15% som gis av skolen. 
* Følger satsene som fastsettes av norske myndigheter. 
 

C. ”GARDERIE” 
 

Alle barn i barnehagen kan benytte seg av ”garderie” i skoleperioden og i skolens ferier i opptil 
46 uker i løpet av året. 
 
Åpningstider for ordningen er: 
Mandag til og med torsdag Fredag 
07.45 - 08.30 
14.35 - 16.40 14.15 - 16.40 
 
Foreldrene må hente barna innenfor de fastesatte åpningstidene gjennom hele året. Ved for sen 
henting vil foreldrene bli fakturert med kr. 90,- / barn for hvert kvarter ut over stengetid. 
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For en best mulig organisering av ordningen, må foreldrene gi oss beskjed om de ønsker å 
benytte seg av denne tjenesten i skoleferieperiodene. 
 
 

3. BARNE- OG UNGDOMSTRINNET, VIDEREGÅENDE 

 
A. SKOLEPENGER 2014-2015 

 Eldste barn Søsken Bedrifter 
Primaire 37.711 NOK 32.054 NOK 56.567 NOK 
Collège 45.926 NOK 39.037 NOK 68.889 NOK 
Videregående 105.217 NOK 89.435 NOK 157.826 NOK 
 
 

B. SFO FOR BARNETRINNET 

SFO-ordningen er åpen etter ordinær skoletid. Påmelding gjelder for hele skoleåret og blir 
fakturert på månedsbasis i 10 måneder. 
Pris for 5 dager/uke Pris for 3 dager / uke 
17.469 NOK 15.187 NOK 
 
Dersom et barn benytter seg av SFO uten å være påmeldt, blir familien fakturert med 300,- 
NOK pr gang. 
 
Åpningstider: 
Mandag til og med torsdag Fredag 
14.35 - 16.50 14.20 - 16.50 
 
Ved for sen henting vil foreldrene bli fakturert med kr. 90,- / barn for hvert kvarter ut over 
stengetid. 
 
Skolens personale kan benytte SFO omkostningsfritt for barna sine. 
 
Medlemmene av skolens styre (Conseil de gestion), skolerådet (Conseil d’établissement) og 
skolerådet for barneskolen (Conseil d’école) kan benytte SFO omkostningsfritt i åpningstiden 
de dagene det avholdes møter i de ulike instansene dersom barna ikke allerede er skrevet inn i 
SFO. 
 

C. ANDRE AVGIFTER GJELDENDE FOR SKOLEÅRET 2014-2015 

Innmeldingsavgiften fra og med 1. klasse på barnetrinnet er 3000,- NOK/barn ved første 
gangs innmelding. Først når innmeldingsavgiften er betalt er skoleplassen endelig bekreftet. 
Dersom eleven allikevel ikke begynner som avtalt, vil ikke avgiften bli refundert. 
Dersom det har gått ett helt skoleår mellom utmelding og gjeninnmelding av en elev, vil 
avgiften bli fakturert på nytt. 
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Avgift til forbedring av skolens lokaler: årlig avgift på 1000 NOK/barn. Denne blir fakturert 
på første faktura i hvert skoleår. 
 
Gjeninnmeldingsavgift: 1000,- NOK/barn. Denne avgiften blir fakturert ved 
gjeninnmeldingen for det påfølgende skoleåret og vil så bli trukket fra fakturaen for september 
måned. Dersom innmeldingen blir annullert tilfaller beløpet skolen. 
 
Eksamensavgifter:  Ungdomsskoleeksamen (3ème): 500,- NOK 
   Baccalauréat VGII: 750,- NOK 
   Baccalauréat VGIII: 2000,- NOK 
 

D. ANDRE KOSTNADER 

Skolen kan fakturere andre utgifter sammen med skolepengene eller på separat faktura (for 
eksempel skolemateriell, bøker, forestillinger osv.).  
 
Skoleturer vil bli fakturert i to omganger: én faktura sendes før skoleturen og én i etterkant når 
avregning av de reelle kostnadene er foretatt. 
 
Elevene skal levere tilbake skolebøkene ved skoleårets slutt. Mistede bøker vil bli erstattet og 
bestilt fra leverandørene før sommerferien. Familiene vil derfor motta faktura på mistede bøker 
selv om bøkene blir levert inn etter sommerferien. 
 
For å gjøre det mer gunstig for den enkelte familie med barn i ungdomsskolen og videregående, 
organiserer skolen fellesinnkjøp av skolemateriell. Ordningen gjelder for samtlige og alle 
familier med barn på disse klassetrinnene må betale sin andel. 
 
Godkjent av ALFOs styre den 29.04.2014 
 
 


