Hvad koster det at bo på Slotskollegiet?
Skolens bestyrelse har besluttet, at prisen for en studiebolig differentieres således, at elever, der bor mere
end 20 km. fra gymnasiet, skal betale 2800 kr./pr. måned. Elever der bor tættere end 20 km. fra gymnasiet
betaler 3200 kr./pr. måned. Hvis der bor to elever sammen i en større studiebolig, er prisen pr. elev 1900
kr./pr. måned.
Huslejen er incl. forbrug af el, vand, varme, internet. Udgifter inkluderer almindeligt forbrug el, vand,
varme, internet svarende til én person. Derudover inkluderer huslejen, at gymnasiet giver morgenmad,
formiddagsbolle og frokost på alle skoledage – d.v.s. alle dage, hvor skolen er åben og kører på helt normal
vis.
Huslejen for opholdet på Slotskollegiet opkræves månedsvis forud, og afregnes direkte med slottet.
Ved indflytning betales et depositum på en måneds husleje. Dette depositum, eller en del heraf, bruges til
at istandsætte/male værelset i forbindelse med fraflytning. Den evt. resterende del udbetales ved
fraflytning.
Depositum og husleje betales til: Sparekassen Vendsyssel
Reg: 9070
Konto: 0001799436

Ved for sen betaling opkræves et rykkergebyr for den første rykker og evt. efterfølgende rykkere. Samtidig
orienteres rektor om den manglende/for sene betaling. Efter anden rykker er udsendt, vil det normalt være
sådan, at eleven straks må afregne det skyldige beløb og fraflytte Slotskollegiet.
Førstkommende kvartal efter at eleven fylder 18 år, er det muligt at søge SU. Bor man på det pågældende
tidspunkt på en adresse mere end 20 km fra gymnasiet, er det muligt at få SU som udeboende.
Vi har nedenfor opstillet 3 eksempler. Du kan bruge eksemplerne som inspiration i forhold til at regne på
økonomien i forbindelse med, at DU evt. flytter ind på Slotskollegiet.
Som du vil kunne se, er et ophold på Slotskollegiet meget billigere end et efterskoleophold.
Når man bliver 18 år, er det for mange elever faktisk helt uden ekstra omkostninger at bo på Slotskollegiet i
sammenligning med fortsat at blive boende hjemme hos dine forældre.

Eksempel 1:
•

Du og dine forældre bor aktuelt mere end 20 km. fra Dronninglund Gymnasium

•

Du er 17 år og skal starte i 1.g. – du bliver 18 år i juli til næste år.
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•

Dine forældre tjener over 597.000 kr. årligt1 (d.v.s. du er alene berettiget til SU-grundtaksten som
udeboende)

1.g
Udgift til bolig og kost: 2800 kr./mdr. (= 33.600 kr./pr. år)
Vær opmærksom på, at dine forældre i denne periode - frem til du er 18 år - modtager børne- og
ungeydelse: 964 kr./mdr. (11.448 kr./pr. år)

2.g
Udgift til bolig og kost: 2800 kr./mdr.
Du er berettiget til SU grundsatsen for udeboende: 4005 kr./mdr.

3.g
Udgift til bolig og kost: 2800 kr./mdr.
Du er berettiget til SU grundsatsen for udeboende: 4005 kr./mdr.

Eksempel 2:
•

Du og dine forældre bor aktuelt mere end 20 km. fra Dronninglund Gymnasium.

•

Du er blevet 18 år og går på Dronninglund gymnasium eller på et andet gymnasium i Danmark (med
ønske om at skifte til Dronninglund Gymnasium). Du ønsker at bo på Slotskollegiet i dine sidste 2 år i
gymnasiet.

•

Dine forældre tjener mindre end 450.000 kr. årligt2.

2.g
Udgift til bolig og kost: 2800 kr./mdr.
Du er berettiget til SU grundsatsen for udeboende: 4005 kr./mdr. + et tillægsbeløb (p.g.a. forældreindtægt):
1284 kr./mdr. = i alt 5289 kr./mdr.

1

Er dine forældre skilt, så tæller din bopælsforælders indtægt med. Hvis din forælder på ny er gift tæller også den nye
partners indtægt med i opgørelsen.
2
Er dine forældre skilt, så tæller din bopælsforældres indtægt med. Hvis din forælder på ny er gift tæller også den nye
partners indtægt med i opgørelsen.
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3.g
Udgift til bolig og kost: 2800 kr./mdr.
Du er berettiget til SU grundsatsen for udeboende: 4005 kr./mdr. + et tillægsbeløb (p.g.a. forældreindtægt):
1284 kr./mdr. = i alt 5289 kr./mdr.

Eksempel 3:
•

Du og dine forældre bor aktuelt mindre end 20 km. fra Dronninglund Gymnasium

•

Du er blevet 18 år og går aktuelt i 2.g på Dronninglund Gymnasium eller på et andet gymnasium i
Danmark (med ønske om at skifte til Dronninglund Gymnasium). Du ønsker at prøve at flytte
hjemmefra og bo Slotskollegiet i dit sidste år i gymnasiet.

•

Dine forældre tjener mindre end 341.000 kr. årligt3

3.g
Udgift til bolig og kost: 3200 kr./mdr.
Du er berettiget til SU grundsatsen for hjemmeboende: 970 kr./mdr. + et tillægsbeløb (p.g.a.
forældreindtægt):1721 kr./mdr. = i alt 2691 kr./mdr.

Lidt mere om SU-reglerne?
Det førstkommende kvartal efter du fylder 18 år, kan du få SU4.
Du er som 18 årig f.eks. automatisk berettiget til udeboende SU-sats, mens du bor på kollegiet, hvis du og
dine forældre aktuelt bor mere end 20 km fra Dronninglund Gymnasium.
Bor du og dine forældre aktuelt mindre end 20 km fra Dronninglund Gymnasium, kan du som 18 årig få SU
svarende til hjemmeboende sats, mens du bor på kollegiet.
Så længe du er under 20 år er dine forældres indtægt afgørende for både hvor meget du kan få i SU som
hjemmeboende og som udeboende.
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Er dine forældre skilt, så tæller din bopælsforældres indtægt med. Hvis din forælder på ny er gift tæller også den nye
partners indtægt med i opgørelsen.
4 SU til en ungdomsuddannelse er ikke et klippekort system. Antallet af år, du modtager SU og størrelsen på SUstipendiatet på en ungdomsuddannelse, påvirker ikke din mulighed for senere at modtage SU til en videregående
uddannelse. SU i ungdomsuddannelsessystemet er således helt uafhængig af SU-reglerne til de videregående
uddannelser.
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SU satserne er, som følger (2020-tal):

Nedenfor kan du se en tabel, der viser, hvordan dine forældres indtægt påvirker den SU, du er
berettiget til – hvad enten du er berettiget til SU som hjemmeboende eller som udeboende.
Tabellen er fra SU.dk - 2020:
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Har du derudover spørgsmål – så er du eller dine forældre altid velkommen til at
ringe til Dronninglund gymnasium (tlf. 98843044) og få en uddybende snak.

Vær særligt opmærksom på, at du skal angive datoen 1. august som flyttedato på Borger.dk, når du
melder flytning. Hvis du altså flytter ind på Slotskollegiet efter sommerferien. Du skal ikke angive f.eks.
den 5. august, eller en anden dato i starten af august, selv om det måtte være den dag, hvor du konkret
flytter dine ting ind, og begynder at bo der. Hvis du gør det, får du først udeboende SU fra 1. september,
og ikke fra 1. august. Så husk det…for din egen skyld.
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Hvem kan ønske en studiebolig på Slotskollegiet ?
Det er en forudsætning for at søge om optagelse og bo på Slotskollegiet, at man er, eller bliver, optaget på
Dronninglund Gymnasium som elev.
Den enkelte elev, som ønsker at bo på Slotskollegiet, vil få tilbudt den først ledige studiebolig.
Elever optages således under forudsætning af, at de er erklæret uddannelsesparate til en gymnasial
uddannelse og søger Dronninglund Gymnasium som 1. prioritet på undervisningsministeriets fælles
ansøgningsside: www.optagelse.dk senest d. 1. marts.
Hvis du allerede er i gang med gymnasiet, men har lyst til at bo på Slotskollegiet, og gå på Dronninglund
Gymnasium, så begynd med at kontakte rektor Lars Jørgensen for at få en samtale og en rundvisning på
Slotskollegiet.

Hvordan gør jeg helt konkret, hvis jeg ønsker at bo på Slotskollegiet?
Det er muligt at blive skrevet på venteliste, hvis der aktuelt ingen ledige studieboliger er eller hvis man først
søger om at flytte ind på et senere tidspunkt (f.eks. august måned i det år, hvor man starter i gymnasiet –
eller når man starter i 2.g – eller når man bliver 18 år o.s.v.)
For det kommende skoleår 2020/21 er ansøgningsfristen d. 15. marts – vi har dog allerede åben for
ansøgninger. Herefter vil vi fordele de boliger, der bliver ledige pr. 1/8 2020. Når du har indsendt din
ansøgning, får du en bekræftelse på, at vi har modtaget din ansøgning. Man modtager besked om, at man
faktisk vil blive tilbudt en bolig senest 1. maj 2020.
Slotskollegiet optager løbende nye beboere, sådan som der bliver ledige studieboliger til.
Er der flere ansøgere, end vi har studieboliger til, vil de ansøgere, der ikke umiddelbart optages, få tilbudt
plads på en venteliste, da der kan opstå et antal ledige pladser i løbet af året. Det vil normalt være
afgørende for at blive optaget på Slotskollegiet i løbet af skoleåret, at der også er plads i gymnasiet på en
studieretning, der passer.
Ansøgningen til vores Slotskollegie kan dog også indsendes på andre tidspunkter af året, og vi modtager
gerne din ansøgning, når du har besluttet dig.
Ansøgning foregår ved, at du sender en ansøgning pr. mail, eller ringer til, rektor Lars Jørgensen: lj@drlundgym.dk tlf. 98843044.
Bilag til ansøgningen
- En kortfattet, begrundet ansøgning.
- Angivelse af om du ønsker at søge om en enkeltmandsstudiebolig eller/og en dobbelt (i så fald skal
du angive, hvem du ønsker at bo sammen med).
- Dokumentation for egnethed til gymnasiet.
- Hvis du bliver optaget på Slotskollegiet, beder vi dig udfylde en række helbredsoplysninger.
Du vil få et nummer ved opskrivning – men vores venteliste er ikke udelukkende anciennitetsbaseret. Det
er bestyrelsens mål, at de elever, som bor på Slotskollegiet, afspejler en vis mangfoldighed, hvad angår køn,
alder og geografi. Ligeledes er det et formuleret mål, at minimum 75 % af Slotskollegiets beboere inden for
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en årrække er elever, som bor mere end 20 km fra skolen, og at 50 % bor helt uden for skolen normale
optagelsesområde.

Inden du flytter ind på Slotskollegiet.
Vi indkalder nye Slotskollegieelever til samtale, som foregår i en lille gruppe med andre nye og et par af de
nuværende Slotskollegieelever. Her afstemmer vi gensidige forventninger f.eks. vedr. bofællesskabets
ordensregler (se mere nedenfor), faglighed, lektielæsning, kammeratskab m.v. Normalt afholdes disse
optagelsessamtaler i maj måned.

Når du fraflytter Slotskollegiet.
Opsigelse af lejeaftalen kan kun ske skriftligt op til den 1. i måneden og da mindst med to måneders
opsigelse (er der elever på ventelisten, der ønsker en studiebolig hurtigere – vil det dog være muligt at
slippe med en kortere opsigelse). Studieboligen skal være tømt og klar til istandsættelse senest den 20. i
den måned, hvor eleven fraflytter. Huslejen i denne måned vil være den samme som øvrige måneder. Dette
er besluttet af hensyn til klargøring af lejemål til næste lejer, som flytter ind pr. 1. i den efterfølgende
måned.
Hvis en elev må forlade gymnasiet på gymnasiets foranledning, er eleven betalingspligtig til udgangen af
den måned, hvor gymnasiets beslutning er blevet meddelt eleven – hvorefter der skal ske fraflytning.
Det år, hvor studentereksamen afsluttes, er lejemålet automatisk opsagt pr. 1/8 med fraflytningdato pr. 20.
juli. Huslejen i denne måned vil være den samme som øvrige måneder.
______________________________________________________________________________________
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