Gjaldskrá FVA 2018-2019
Innritunargjöld



Innritun fyrir eina önn kostar 6.000 krónur.



Seint gjald (sem leggst við innritunargjald þeirra sem sækja um skólavist eftir að umsóknarfrestur er útrunninn) er
1.500 krónur.



Ef greiðsluseðill er greiddur eftir eindaga bætist við vanskilagjald 1.500 krónur.
Aðgangur að tölvum



Lykilorð að tölvuneti skólans kostar 5.500 krónur á önn (11.000 krónur fyrir árið). Lykilorðið gengur einnig að Plútó
og Innu. Prentun kostar 15 krónur á blaðsíðu (hægt er að kaupa 25, 50 eða 100 blöð í senn). Prentkvóti upp á 50
blaðsíður er innifalinn í tölvugjaldi sem greitt er í upphafi annar.



Endurnýjun á lykilorði (t.d. fyrir þá sem hafa týnt lykilorði að Innu eða lokast úti eftir að hafa of oft slegið inn rangt
lykilorð) kostar 500 krónur.



Nemendafélagsgjöld eru 3.500 krónur á önn (valkvætt).



Hætti nemandi við nám í dagskóla eftir greiðslu á skólagjöldum, verður ekki um endurgreiðslu að ræða nema á
efnis-, pappírs- og tölvugjaldi.
Fjarkennsla - dreifkennsla



Kennslugjald er 5.000 krónur á einingu.
Efnisgjöld



Efnisgjöld fyrir nemendur á í almennu tækninámi og námi í málm-, raf- og tréiðnabrautum er 25.000 krónur. Nemendur á þessum brautum sem taka einn eða fleiri verklega áfanga greiða fullt efnisgjald. Þótt efniskostnaður sé
hugsanlega minni einhverjar annir hjá sumum þeirra þá kemur á móti að flestar annir er hann mun meiri.



Efnisgjöld fyrir nemendur á afreksíþróttasviði er 35.000 krónur. Sá kostnaður er vegna námsganga, fatnaðar,
morgunhressingar og þjálfunar.



Efnisgjald í myndlist er 5.000 krónur.



Efnisgjald fyrir nemendur á starfsbraut er 9.000 krónur.
Nám með vinnu skólaárið 2017 til 2018



Nemendur í sjúkraliðanámi með vinnu greiða samtals 45.000 krónur á önn fyrir innritun, aðgang að tölvukerfi og
fjar- og dreifkennslu í sérgreinum brautarinnar ef þeir taka 9 einingar eða meira af sérgreinum brautarinnar
(annars gildir það sem stendur hér fyrir ofan). Þessi afsláttarkjör gilda aðeins fyrir þá sem borga greiðsluseðla
áður en eindagi er liðinn.



Nemendur í húsasmíðanámi með vinnu og nemendur í vélvirkjanámi með vinnu greiða samtals 53.000 krónur á
önn í efnisgjöld og fyrir innritun, aðgang að tölvukerfi og fjar- og dreifkennslu í sérgreinum brautarinnar ef þeir taka
9 einingar eða meira af sérgreinum brautarinnar (annars gildir það sem stendur hér fyrir ofan). Þessi afsláttarkjör
gilda aðeins fyrir þá sem borga greiðsluseðla áður en eindagi er liðinn.
Ljósritun (Nemendur sem nota kort í ljósritunarvél þurfa til viðbótar við það sem talið er hér að neðan að greiða
200 krónur þegar þeir fá kortið afhent í fyrsta sinn.)



Eitt blað öðru megin kostar 25 krónur.



Eitt blað báðu megin kostar 30 krónur.



Kort í ljósritunarvél: 10 blöð kosta 200 krónur.



Kort í ljósritunarvél: 20 blöð kosta 400 krónur.



Kort í ljósritunarvél: 50 blöð kosta 750 krónur.



Kort í ljósritunarvél:100 blöð kosta 1200 krónur.



Gormabinding:

500 krónur.

Heimavist



Heimavistargjald er 33.000 krónur á mánuði, þ.e. 148.500 krónur á önn. Við bætist 2.000 króna lykilgjald sem er
endurgreitt þegar lykli er skilað.



Heimavistargjald fyrir einstaklingsherbergi er 42.000 krónur á mánuði, þ.e. 189.000 krónur á önn að viðbættu
lyklagjaldi.



Íbúar á heimavist sem kaupa hádegisverð 4 eða 5 daga í viku fá 20.000 króna afslátt af heimavistargjaldi.



Þegar nemandi er skráður á vist greiðir hann 15.000 króna staðfestingargjald sem gengur upp í leigu.
Staðfestingargjald er ekki endurgreitt þó nemandi hætti við að koma á vistina. Þegar nemandi flytur inn á
vistina skuldbindur hann sig til að greiða húsaleigu til loka annar jafnvel þótt hann kjósi að flytja af vistinni fyrir
annarlok.



Greiðslu vegna heimavistargjalds er skipt niður á 4 greiðsluseðla yfir önnina.
Mötuneyti



Hádegisverður 5 daga í viku kostar 74.375 krónur á önn. (Meðalverð á máltíð 875 kr.)



Hádegisverður 4 daga í viku kostar 62.900 krónur á önn. (Meðalverð á máltíð 925 kr.)



Hádegisverður 3 daga í viku kostar 49.725 krónur á önn. (Meðalverð á máltíð 975 kr.)



Tíu miða kort kostar 10.500 krónur. (Hver máltíð 1.050 kr.)



Stök máltíð kostar á bilinu 1.200 til 1.500 krónur.



Verð fyrir 3, 4 og 5 skipti í viku miðast við frá upphafi annar og út prófatíma. Ekki er endurgreitt þótt nemandi nýti
ekki alla hádegisverði sem hann á rétt á, þar með talið á prófatíma.



Greiðslu vegna vikulegra hádegisverða í mötuneyti er skipt niður á 3 greiðsluseðla yfir önnina.

Þýðingar



Þýðing á námsferli eða prófskírteini (á ensku eða dönsku) kostar 2.500 krónur.



Þýðing á prófi (á ensku eða dönsku) kostar 15.000 krónur.
Leiga á skáp



Leiga á skáp kostar 1000 krónur á önn.
Próf úr öðrum skólum



Fyrir að þreyta próf úr öðrum skóla greiðir nemandi 2.000 krónur.

Endurtektarpróf



Fyrir að þreyta endurtektarpróf þá greiðir nemandi 15.000 krónur

Leiga á húsnæði skólans (Krækja í reglur um afnot af húsnæði skólans er neðst á þessari síðu)



Fyrir venjulega kennslustofu í klukkustund, 5.500 krónur.



Fyrir tölvustofu í klukkustund, 11.000 krónur.



Fyrir verkstæði í klukkustund, 16.500 krónur.



Fyrir sal skólans í 5 klukkustundir eða skemmri tíma, 55.000 krónur.



Fyrir sal skólans í einn dag (milli klukkan 8 og 24), 110.000 krónur.

