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K O N T R A K T  
( K O N T R A K T  O M  O P H O L D )  

 

Mellem 

[INDSÆT –kommune] 
[INDSÆT – CVR-nr.] 
[INDSÆT – vej og nr.] 
[INDSÆT – postnr. og by] 

 – herefter benævnt ”Kommunen” 

 og 

Edukat ApS 
CVR-nr. 37 54 24 74 
Tækkemandsvej 1 
4300 Holbæk 

 – herefter benævnt ”Edukat” 

 

er dags dato indgået aftale om indskrivning af elev på skibsprojektet Edukat. 
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1. Generelle oplysninger 
Oplysninger om eleven: 

Elevens navn: [INDSÆT – navn] 

CPR-nr.: [INDSÆT – CPR-nr.] 

Forventet indskrivningsdato: [INDSÆT – dato] 

Forventet udskrivningsdato: [INDSÆT – dato] 

 

Forældremyndighed: 

Navn: [INDSÆT – navn] 

Relation: [INDSÆT –far, mor eller andet] 

CPR-nr.: [INDSÆT – CPR-nr.] 

Adresse: [INDSÆT – vej og nr.], [INDSÆT – postnr. og by] 

Telefonnr.: [INDSÆT – nr.] 

 

Navn: [INDSÆT – navn] 

Relation: [INDSÆT –far, mor eller andet] 

CPR-nr.: [INDSÆT – CPR-nr.] 

Adresse: [INDSÆT – vej og nr.], [INDSÆT – postnr. og by] 

Telefonnr.: [INDSÆT – nr.] 

 

Kontaktperson hos Kommunen: 

Navn: [INDSÆT – navn] 

Stilling: [INDSÆT –stilling] 

Direkte tlf.: [INDSÆT – nr.] 

E-mail: [INDSÆT – mailadresse] 

Akutnummer: [INDSÆT – nr.] 
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2. Formål og omfang 
2.1 Denne kontrakt omhandler betingelserne for Kommunens indskrivning af en borger (her-

efter benævnt ”elev”) på skibsprojektet Edukat.  

Skibsprojektet Edukat understøtter de unges udvikling af sociale kompetencer og færdighe-
der samt selvstændighed, herunder ved i høj grad at indtænke og bruge de særlige mulighe-
der et skibsprojekt har. 

2.2 Dette sker ved en indledende vurdering på land af om eleven kan blive parat til et kom-
mende togt på Edukat-skibet. 

2.3 Hvis eleven vurderes parat til at komme med på Edukat-skibet sker deres ophold på skibet 
på lige fod med medarbejderne for så vidt angår de daglige gøremål, så eleven tilegnes prak-
tiske færdigheder og udvikler af sociale kompetencer. Dagligdagen på skibs-projektet er 
struktureret med skolegang, arbejdsopgaver og aktiviteter, hvor eleven tilegner sig såvel 
faglige som kulturelle og sociale færdigheder. 

2.4 Formålet med de bestilte indsatser fremgår i øvrigt af handleplanen, som Kommunen er 
ansvarlig for, bliver udarbejdet og vedlagt nærværende aftale som bilag. Edukats indsatser 
leveres videst muligt i overensstemmelse med målene i handleplanen. 

2.5 Leverandøren udarbejder en individuel/pædagogisk plan og fremsender den til køber som 
udgangspunkt senest 3 måneder efter indskrivning. Planen kan indeholde en tids- og akti-
vitets-plan for leverandørens indsatser. 

3. Ydelser 
3.1 Edukat leverer følgende ydelser til Kommunen vedrørende eleven. 

3.1.1 Introduktionsforløb 

Introduktionsforløbet er en engangsydelse som dækker: 

• Opfølgende visitationsproces med Edukats psykolog og supervisor, herunder samtale 
mellem psykologen og eleven. 

• Observation, vurdering og dialog omkring eventuelt misbrug 
• Besøg ved elevens egen praktiserende læge, herunder medicinvurdering, til brug for for-

sikring ved Europæiske 
• PPR visitation (Kommune) 
• Besøg på båden (overnatning i land) 
• Søsikkerhedskursus 
• Planlægning af det videre forløb (udrejsedato, datoer for eventuelt familiebesøg mm). 
• Slutrapport svarende til ”Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og familier” 

stk. 412-414 som bl.a. omhandler visitationsprocessen. 

3.1.2 Ophold 

Elevens ophold hos Edukat er delt i flere faser: 

• Indledende ophold på landbasen, [INDSÆT – vej og nr.], [INDSÆT – postnr. og by]. 
• Ophold på skibet [INDSÆT – navn på skib] 
• Afsluttende ophold på landbase, herunder med afsluttende eksamener for eleven 
• Opholdet er inklusive elevens udgifter til tøj og lommepenge som Edukat betaler alt i 

henhold til KL’s takstcirkulære 
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3.1.3 Skole og undervisning 

Edukat yder skoleundervisning til eleven, som reguleres i en selvstændig kontrakt. 

3.1.4 Løbende administration vedrørende aftalen og eleven. 

Edukat varetager den løbende administration vedrørende aftalen og eleven, der dækker 

• Lønadministration 
• Fakturering 
• Forældrekontakt 
• Døgnkontakt til skib m.v. 
• Vejledning/supervision af besætning, 
• Opfølgning af handleplan en gang hver tredje måned med efterfølgende rapportering til 

Kommunen 

3.2 Edukats ydelse starter på indskrivningsdagen, ligesom Edukat oppebære ret til vederlag fra 
denne dato. 

4. Vederlag m.v. 
4.1 Vederlæggelsen fra Kommunen til Edukat for ydelserne er som følger: 

4.1.1 Introduktionsforløbet: 

• Samlet pris på kr. [INDSÆT – beløb] 

4.1.2 Ophold: 

• Løbende pris på kr. [INDSÆT – beløb] pr. måned (Ved afregning ud over hele måneder 
er døgnprisen på kr. [INDSÆT – beløb]) 

• Rejseforsikring på kr. [INDSÆT – beløb] pr. måned 

4.1.3 Skole og undervisning: 

• Løbende pris på kr. [INDSÆT – beløb] pr. måned (Ved afregning ud over hele måneder 
er dagsprisen på kr. [INDSÆT – beløb]) 

4.1.4 Administration: 

• Løbende pris på kr. [INDSÆT – beløb] pr. påbegyndt måned. 

4.2 De anførte priser er eksklusive eventuel moms. 

4.3 Edukat fakturerer særskilt til Kommunen udlæg, der afholdes i forbindelse med arbejdets 
udførelse, herunder udlæg til rejser, ophold, transport, sekretærhjælp, materialer og lig-
nende. Disse udgifter aftales forud med Kommunen. Følgende ekstraudgifter må som mi-
nimum forventes: 

• Udgifter til transport for elev og ledsager ved besøg på båden og ved på- og afmønstring 
af skibet 

• Indskrivningsudstyr: Nødvendig beklædning samt sejlertøj, hvor udgiften afhænger me-
get af, hvad eleven selv medbringer 

• Pas og evt. visum 
• Lægeundersøgelse samt nødvendige vaccinationer 
• Tandlæge 
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• Psykologundersøgelse (kun efter aftale) 
• Evt. eksamensudgift for elever med skoleundervisning 

Ydelser herudover, som ikke kan varetages af skibets besætning, f.eks. følgeskab til et rets-
møde, ekstraordinære lægebesøg/kontrol o.l., kan arrangeres med EduKat, og afregnes ef-
ter konsulenttakst med kr. 525,00 pr. time + evt. kørsel efter statens gældende takster.  

De angivne priser reguleres hvert år pr. 1. januar i overensstemmelse med stigningen i det 
kommunale løn- og prisskøn (jf. aftale mellem KL og ARF). 

5. Betalingsbetingelser 
5.1 Edukat fremsender løbende og typisk en gang hver måned opgørelse over sit vederlag og 

udlæg med tilhørende faktura til Kommunen. 

5.2 Betaling skal foretages 30 dage netto fra fakturadato. 

5.3 Betaler Kommunen ikke i rette tid, er Edukat berettiget til fra forfaldsdagen at beregne mo-
rarente med 2 % pr. påbegyndt måned efter forfaldsdagen samt kræve rykker- og inkasso-
gebyrer i overensstemmelse med lovgivningen. 

5.4 Kommunen er hverken berettiget til at holde nogen del af det fakturerede beløb tilbage eller 
til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede beløb med eventuelle modkrav mod 
Edukat, som ikke skriftligt er anerkendt og accepteret af Edukat. 

6. Opsigelse 
6.1 Såvel Edukat som Kommunen kan opsige aftalen denne aftale med 1 måneds skriftligt varsel 

til udgangen af en måned. 

6.2 Såvel Edukat som Kommunen kan dog uanset pkt. 6.1 under introduktionsforløbet opsige 
aftalen med dags varsel. 

6.3 Edukat kan desuden opsige aftalen med dags varsel i tilfælde af at elevens adfærd ikke kan 
accepteres af Edukat. Dette kan være – men er ikke begrænset til – nedenstående tilfælde: 

• Eleven er truende over for personale eller andre elever 
• Eleven er voldelig over for personale eller andre elever 
• Eleven truer med at ødelægge Edukats inventar, herunder men ikke begrænset til skibets 

navigationsudstyr 
• Eleven bringer Edukats personale, elever eller andres sikkerhed i fare 
• Eleven kommer med trusler om ildspåsættelse 
• Eleven er i besiddelse eller indtager euforiserende stoffer eller alkohol 

Hvorvidt der er tale om en adfærd fra elevens side, der berettiger Edukat til opsigelse med 
dags varsel er helt og alene op til Edukat at vurdere. Kommunens eventuelle bemærkninger 
til vurderingen vil blive taget i betragtning, men i sidste ende er det Edukat, der er berettiget 
til at foretage den endelige vurdering, hvilket Kommunen udtrykkeligt har accepteret ved 
tiltrædelse af nærværende aftale. 

6.4 Hvis Edukat opsiger aftalen med dags varsel i henhold til pkt. 6.3 er Kommunen forpligtet 
til at betale samtlige ydelser til Edukat vedrørende den løbende måned plus 1 måned. Hvis 
Edukat erstatter elevens plads med en anden elev ophører Kommunen forpligtelse til at be-
tale fra denne dato. Enhver omkostning afholdt af Edukat i forbindelse med opsigelsen, 
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herunder til hjemtransport m.v. betales af Kommunen eller dækkes af Kommunen efter for-
udgående udlæg fra Edukat. 

Edukat påtager sig medansvar for opretholdelse af foranstaltningen indtil der i samarbejde 
med Kommunen er udarbejdet en forsvarlig plan for ophør og hjemtransport. 

6.5 Ved dødsfald ophører betaling af taksten efter løbende måned plus 1 måned. 

7. Øvrige forhold 
7.1 Skibsprojektet har tegnet forsikring med Europæiske som dækker elever der udsendes på 

skibsprojekter samt ferie/lejrskoleophold i hele verden. 

For skader forvoldt af eleven på skibet og skibets inventar som ikke er omfattet af anden 
forsikring, kan skibsprojektet søge dækning af udgifterne hvis de overstiger DKK 2.000,00. 

7.2 Hvis eleven under anbringelsen har/får behov for særlige ydelser, f.eks. receptpligtigt me-
dicin, diætkost, briller, psykologbistand og lignende, ansøges der særskilt herom. 

7.3 EduKat kan efter aftale med Kommunen omplacere eleven mellem afdelingerne. Dette kan 
komme på tale hvis sociale, fysiske, sikkerhedsmæssige, helbredsmæssige eller andre 
grunde taler herfor. 

8. Ændringer, tvister og lovvalg 
8.1 Alle ændringer, bilag og tillæg til denne konsulentaftale skal være skriftlige og underskrevet 

af begge parter for at have gyldighed. 

8.2 Ved uoverensstemmelse mellem denne konsulentaftale og bilagene hertil, har konsulentaf-
talens bestemmelser forrang for bilagene ved fortolkningen. 

8.3 Enhver uenighed mellem parterne om forståelsen af konsulentaftalen og/eller disse betin-
gelser, som ikke kan løses i mindelighed, afgøres ved dansk værneting under anvendelse af 
dansk ret. 

9. Underskrifter 
9.1 Denne aftale oprettes i to enslydende originaleksemplarer, hvoraf hver part modtager et 

eksemplar. 

9.2 Aftalen underskrives af hver af parterne og signeres ligesom bilagene på hver side. 

 

Dato: [INDSÆT – dato]  Dato: [INDSÆT – dato] 

For Edukat:  For Kommunen: 

   

[INDSÆT – navn] 
[INDSÆT – titel] 

 [INDSÆT – navn] 
[INDSÆT – titel] 

 


