Undervisningskontrakt, sæsonaftale 2018-2019

Det bekræftes, at elev ____________________________________
ønsker at modtage undervisning i ___________________________
hos lærer _______________________________________________
på adresse________________________________________________
i skoleåret _________________________.
Lektionslængden er __________________ minutter pr. uge.

Undervisningen foregår efter flg. retningslinjer fastsat af DMpF’s bestyrelse:
Pris: 350 kr. pr. lektion à 50 minutter, dvs. 1400 kr. pr måned
(eller 175 kr. pr lektion à 25 minutter, dvs. 700 kr. pr måned)
Arbejdes der med en anden lektionslængde, beregnes prisen pr. lektion i forhold til
ovenstående.
Betalingen fordeles over månederne august til juni, således at der betales et fast beløb i disse
11 måneder. Juli er betalings- og undervisningsfri. Den månedlige betaling beregnes som
prisen for 4 lektioner, uanset hvor mange lektioner der reelt falder i den pågældende måned.

Undervisningsregler for sæsonaftaler
1. Indmeldelse er bindende for hele sæsonen. For nye elever kan beregnes en prøvetid på 4
måneder.
2. Der undervises efter den lokale ferieplan for folkeskolerne i den kommune, hvor
undervisningen foregår. Der undervises altså ikke på skolefridage.
3. Lektioner, der forsømmes af eleven, erstattes ikke. Lektioner, der forsømmes af læreren,
erstattes eller fratrækkes næste måneds honorar, dog maksimalt en måneds elevbetaling

svarende til 4 lektioners betaling.
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4. Honoraret betales månedsvis forud, ved kontant betaling i månedens første lektion, ved
anden betaling senest d. 5 i måneden. Ved for sen betaling/rykkerskrivelse kan beregnes
et gebyr på 10 % af den udestående betaling, dog højst 100 kr.
5. I tilfælde af flytning kan udmeldelse finde sted med en måneds varsel til den første i en
måned. Udmeldelse til juni måned kan ikke finde sted. Ved langvarig sygdom kan
honoraret nedsættes.
6. Tilmelding til næste sæson sker skriftligt i juni måned.

_____________________________

______________________________

Dato og underskrift myndig elev/værge

Dato og underskrift, lærer

Hvis denne aftale indgås udenfor lærerens hjem, har myndig elev/forælder/værge i henhold til forbrugereaftaleloven 14 dages
fortrydelsesret fra den dag, aftalen indgås. Ønsker man at benytte fortrydelsesretten, skal dette meddeles læreren. Allerede afviklet
undervisning skal dog afregnes i henhold til aftalen.
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