
INDSKRIVNINGSAFTALE: 

Mellem og Tinnetgaard Bo- og Erhvervsskole tlf. 76 70 91 91 

Aftalen omfatter indskrivning af: 

Navn:             Cpr. nr. 

Adresse: 

Sagsbehandler: 

Sagsbehandler: 

UU-vejleder:   

Bevilliget:  STU og bodel jf. SEL § 107  (evt.periode) Starttidspunkt: 

Indskrivningen finder sted på baggrund af positivt kontaktbesøg / praktik som fandt sted fra den:  

Opholdet begyndte: 
Den anbringende myndighed indestår for, at betalingen er bevilget for mindst et år, hvis ikke 
andet er aftalt mellem betalingskommune og Tinnetgaard. Et ophold på Tinnetgaard er normalt 3 
til 4 år.  

  

For aftalen er aftalt følgende vilkår:  
Henvisningskommunen forbliver betalings – og handlekommune. Henvisningskommunen  
betaler i hele perioden alle ydelser, der bevilges eleven efter lov om social service, lov om aktiv 
socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov nr. 564 om STU eller anden 
lovgivning. Det drejer sig særligt om opholds- og undervisningsbetaling for bo – 
erhvervstræning – og fritidstræning. 

Målet med opholdet på Tinnetgaard er gennem undervisning, arbejdstræning, botræning og 
struktur i hverdagen, at få eleven til at bearbejde og komme igennem forhindringer og 
vanskeligheder i pågældendes tilværelse, og blive så selvhjulpen som muligt i alle livets forhold. 

Ved indskrivningen tager eleven ophold i en af Tinnetgaard anvist bolig jf. Lov om social 
service § 107. 

Der betales fra indskrivningsdatoen. Betalingen opkræves månedsvis forud. Betalingen skal 
være Tinnetgaard i hænde senest den 23. Måneden forud.. 



Indbetaling på konto i Sydbank Vejle:  Reg.nr.  7030 konto nr.  0002012029 

Betalingen reguleres hvert år pr. 01.01. 

Den månedlig pris for kommunen udgør:   

Arbejds – og erhvervstræning jf. LAB/ STU - Undervisning
Transport mellem Tinnetgaard og hjem hver 2 weekend 

              

 Jf. nr. 564 (USB/STU loven)  kapitel 4, §10 Befordring DSB takst 
Beskyttet beskæftigelse jf. SEL § 103 
Botilbud § 107 
Induviduel støtte jf. SEL § 85 

Samlet pris: 

For kost og logi betaler den unge selv pr. måned: 

Anbringende kommune forpligtiger sig til at sikre eleven det fornødne forsørgelsesgrundlag efter 
Lov om aktiv socialpolitik, Lov om social pension m.fl. og til at forholde sig til elevens rettigheder 
og pligter i henhold til Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

Kontanthjælp, bruttorevalideringsydelse, pension eller anden forsørgelse indsættes på elevens egen 
konto.  

Udgifter til læge, tandlæge, optiker samt medicinudgifter, der ikke refunderes af 
sygesikringen,betales af den unge selv eller anbringende kommune. Kommunen kan yde 
særbevillinger efter aftaler med Tinnetgaard Bo- og Erhvervsskole. 

Den unge tegner fritids og ulykkesforsikring inden start på Tinnetgaard modsat fald er Tinnetgaard 
behjælpelig med dette. 

Samarbejdsaftalen kan opsiges af den anbringende myndighed til udgangen af løbende måned plus 
3 måneder. 

Opholdet på Tinnetgaard kan opsiges af Tinnetgaard med minimum 3 måneders varsel.     

Forlader den unge Tinnetgaard Bo- og Erhvervsskole, skal der betales for løbende måned plus 3 
mdr. Tinnetgaard Bo- og Erhvervsskole råder over den ledige plads.  

Tinnetgaard Bo- og Erhvervsskole kan, hvis det skønnes tvingende nødvendigt, ophæve  
Indskrivningsaftalen og bortvise den unge med øjeblikkelig virkning.  I så fald betales for måneden 
ud plus 1 måned. 



Tinnetgaard udfærdiger rapport / funktionsbeskrivelse om forløbet til sagsbehandleren minimum 1 
gang årligt.  
Statusmøde afholdes som udgangspunkt minimum 1 gang årligt.  

Særlige forhold: 

For anbringende kommune: 

Servicelovens §  107      Navn samt telefon nr.: 

Dato_____________                    Underskrift:________________________________________ 

EAN NR:_____________________________________   

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

LAB/STU/SEL § 103                  Navn samt telefon nr.: 

              Underskrift:________________________________________ Dato_____________      

EAN NR:_____________________________________  

Spørgsmål vedr. afregning samt faktura skal ske til Brian Hansen på telefon 76 70 91 91 eller 
på email brian@tinnetgaard.dk  

Øvrige spørgsmål kan rettes til Lone Kaiser på telefon 25 77 21 32  eller på email 
lone@tinnetgaad.dk  

For Tinnetgaard Bo- og Erhvervsskole: 

Dato:

Lone Kaiser /

Forstander           

lone@tinnetgaard.dk
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