Tak for jeres henvendelse til Nuuk Internationale Friskole
_________________________________________________________________________
For at lade sit barn skrive op til en plads på skolen, gøres dette som følgende:
Det koster 1500,- kr. at lade sit 1. barn indskrive og 1000,- kr. for det/de efterfølgende
børn. Dette er et engangsbeløb, der betales for at blive registreret, og det refunderes ikke
såfremt man alligevel ikke ønsker at gå på skolen, eller der ikke bliver plads til barnet.
Reservationen er gældende fra den dag, indbetalingen er registreret på skolen konto.
Reservationen gælder fra august til august (skoleåret), herefter skal den fornyes med en
ny indbetaling, ellers slettes barnet på listen. Genbekræftelse af reservation koster 300,kr. pr. barn.
Vi sender en reminder ud, til den e-mail adresse vi har fået oplyst, men ellers er det op til
jer selv at huske, at forny reservationen.
Beløbet sættes ind på skolen konto: 6471-7715983, mærket med navn og cpr. nr. på
barnet.
Det koster 3.100,- kr. for 1.barn, 2950,- kr. for 2. barn og 2600, - kr. for de efterfølgende, i
skolebetaling pr. mdr. Der betales for 12 måneder.
Der skal ved skolestart lægges et depositum på 10.000,- kr. pr. barn gående på skolen.
Depositummet tilbagebetales den dag barnet forlader skolen, med forbehold for restance
til skolen.
I skal vide at der til skolen er virksomheder der har forrangspladser, ved henvendelse til
skolens administration, kan vi uddybe dette nærmere, dog kan vi ikke oplyse hvilke
virksomheder, der har forrang. Venligst oplys om der er søskende der går på NIF i
forvejen.
Vi kan opfordre til at I kontakter jeres virksomhed, den HR- eller personaleansvarlige og
hører om I kan benytte en sådan forrang.
Hvis I skulle have spørgsmål til ovenstående eller andet, er I velkomne til at kontakte os.
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