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Princip for klassekasser.
En klasse kan på et forældremøde beslutte at oprette en klassekasse, der kan fungere som
opsparingskonto til teaterture, andre arrangementer, legetøj/spil eller skolerejser for klassen. Det
anbefales, at kassen oprettes så tidligt som muligt i skoleforløbet. Såfremt alle forældre er enige, kan
det aftales, at der indbetales et årligt beløb til klassekassen.
Det anbefales, at det er en forælder i klassen, der administrerer klassekassen.
Der oprettes en konto i et pengeinstitut.
Samtidig tilrådes det, at man i klassen laver aftaler om vilkår for at kunne hæve penge på kontoen,
eksempelvis at kun to kan hæve i forening. Der skal foreligge bilag på samtlige udgifter/indtægter. På
det første forældremøde efter sommerferien skal administratoren af klassekassen fremlægge
regnskab.
Indsamlede midler kan anvendes til dækning af de udgifter, der ikke dækkes af skolen ved skolerejser
og lejrskoler m.m.
Hvis en elev flytter, kan der ikke stilles krav om tilbagebetaling af indbetalte beløb. Ligeledes gælder,
at hvis en elev starter i en klasse i skoleforløbet, kan der ikke stilles krav om, at forældrene skal
indbetale et beløb til klassekassen. Ved sammenlægning af klasser beholder hver klasse sin
klassekasse.
Der kan komme penge i klassekassen på mange måder, f.eks.:
 Forældres betaling for kaffe mm. ved forældremøder
 Salg af diverse lodsedler osv.
 Elevers deltagelse i ”arbejde” (salg af mad til Grundlovsdag, salg af kage til skolefesten, boder
osv.)
 Afholdelse af aktiviteter, hvor klassen tjener penge
 Frivillige bidrag fra forældrene. Her bør det tilstræbes, at modtagelse af bidrag organiseres på
en sådan måde, at ingen elever eller forældre føler sig mindreværdige. Bidragene gives altså
anonymt, og det er væsentligt at fremhæve, at bidragene gives til klassen og ikke til den
enkelte elev.
 Tilskud fra fonde mv.
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Hvis man fravælger at deltage i arrangementer, vil der ikke ske en tilbagebetaling fra
klassekassen, da klassekassen ikke er en individuel opsparing, men en opsparing hvor man
hæfter solidarisk.
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