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Avgifter för dagelever - läsåret 2021/2022
Dagelev

(kronor)

IB MYP 2-4

25 500

IB MYP 5, IB DP* och IBCP - BAHM*

31 500

Sport- och fritidsprogrammet

2 000

* Examinationsavgift tillkommer under sista terminen i årskurs 3.

Dagelev i svensk grundskola och gymnasium betalar ingen skolavgift.
Däremot tar skolan ut en läsårsavgift vid deltagande i Sport- och fritidsprogrammet.
Dagelever som studerar de internationella programmen på SSHL
Från juli 2015 har Skolverket godkänt att Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket har
rätt att driva internationell skola på grundskolan och på gymnasiet. Den engelska delen
av grundskolan (IB MYP) och IB DP på gymnasiet tillhör den internationella skolan.
Se avgifter för dessa program i tabellen ovan.

ALLMÄNNA REGLER
Studieavtal
Sedan elev formellt antagits av antagningsnämnden upprättas studieavtal mellan skolan
och elevens målsman (skickas ut efter att antagningsbesked är beslutat).
Fakturering
Fakturering av skolavgiften sker två gånger per läsår. Betalning för höstterminen ska
vara Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket tillhanda senast den 31 juli och för
vårterminen senast den 30 november. Vid sen betalning utgår dröjsmålsränta. Vid
utebliven betalning överlämnas ärendet till inkasso. Inkassorutiner utföres av
inkassoföretaget Intrum.
Examinationsavgift, IB
Den examinationsavgift som erläggs till International Baccalaureate Organization IBO
för respektive elev i årskurs 3 debiteras respektive målsman i samband med fakturering
av vårterminens faktura.
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Övriga utgifter
Kostnaden för följande aktiviteter/händelser förskotterar skolan och debiterar målsman
i efterhand:
-

deltagande i vissa av fritidsavdelningen organiserade kurser och
fritidsarrangemang.

Fakturering sker en eller två gånger per läsår beroende på respektive elevs kostnader.
Vid denna fakturering debiteras även kostnader för eventuell skadegörelse, åverkan,
falskt brandlarm, förlorad lärobok m.m.
Eventuella inköp i skolans butik betalas med kort, swish eller kontant.
Kostnad för skoluniform betalas av elevens målsman.
Studentpaket
Kostnaden för detta paket faktureras i samband med faktureringen av vårterminens
faktura.
Elev i årskurs 3 erbjuds ett studentpaket bestående av:
-

abiturientmössa
studentmössa
50-dagars med ARCU-gala, Gubbskiva
studentbal
livstids medlemskap i Fördettingföreningen

Uppsägning
Uppsägning av studieavtal måste ske skriftligt. Uppsägningstiden är tre (3) månader.
Skolan kan säga upp avtal med omedelbar verkan om elev på sådant sätt menligt
inverkar på andra elever att skolledningen finner det nödvändigt att skilja elev från
skolan.
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