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Betaling og fakturering 
 
Faktura vil bli sendt ut mellom den 23-25 hver mnd. med forfall den 22. i påfølgende mnd. I starten av 
skoleåret vil det bli sendt ut faktura for både august og september i slutten av august. Det vil bli 
fakturert 5. mnd. før jul, og 5. mnd. etter jul. Det betyr at siste faktura blir sendt ut for mai. Ingen 
skolepenger i juni. Dette i samsvar med utbetaling for stipend og studielån 
 
Avtalegiro / faste manuelle betalinger: 
For de som ønsker avtalegiro og ikke har dette fra før, kan dere opprette dette i nettbanken. I de fleste 
nettbanker får dere forslag om å opprette avtalegiro når dere betaler første faktura.  
 
Om dere ønsker å legge opp faktura som fast betaling (ikke avtalegiro) kan dere også gjøre dette i 
nettbanken. Dere bruker da konto nr. 3000.15.27564 og merker betalingen med kundenummer. Dette 
gjelder også om dere skal betale inn uten KID nr. (Om avtalegiro ikke er belastet eller dere har 
utfordring med KID nr.) Det er det samme samlet beløp for hver mnd.  
 
Vi får av og til melding fra banken om at avtalegiro ikke kan belastes av forskjellige årsaker. Vi vil da 
sende de aktuelle en e-post om dette.  
 
Vi har dessverre i dag ikke mulighet til å tilby e-faktura.  
 
Ikke mottatt faktura: 
Om dere mot formodning ikke skulle ha mottatt faktura på skolepenger og evt. oppholdspenger, kan 
dere få tilsendt dette ved å sende en mail til tore@oya.vgs.no. Dere kan også betale inn til oppgitte 
kontonummer og merke betalingen som beskrevet over innen den 22. i den aktuelle mnd. Det er det 
samme samlet beløp for hver mnd. 
 
For sen betaling: 
Vi benytter Visma som partner på purringer og inkasso. Purringer / Inkassovarsel vil komme fra dem, 
men om dere har spørsmål til faktura/purring så kan dere også ta kontakt med skolen.  
 
Ta kontakt med oss om dere trenger utsettelse på faktura, eller har andre spørsmål rundt 
fakturering og betaling. 
 
Ta kontakt på e-post tore@oya.vgs.no eller tlf: 922 37 300  
 

https://www.lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/vg/slik-soker-du/slik-far-du-pengene/
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