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Princip for klassekasser 
 

Formål: 
 

Det er vigtigt at understrege, at undervisning er gratis. Klassekassen skal derfor 
ikke betragtes som en opsparingskonto til f.eks. lejrskolen i 6. klasse. 

 
Formålet er derimod at skabe en indtægt til klassen, som bruges til fælles sociale 

aktiviteter uden fagligt indhold eller ting til klassen, som ligger ud over skolens 

økonomiske ramme. 
 

Fælles principper: 
 

 Klassekassen følger klassen fra 0. til og med 6. klasse 

 Klassekassen administreres af en forælder til et barn i klassen evt. fra det 

til enhver tid siddende forældreråd. 

 Forældrerådet opretter i 0. klasse en konto i banken til klassekassen døbt 

klassebetegnelse og årgang. (ex. 0. klasse 2013) 

 Indtægter til klassekassen kan ske ved alle fælles arrangementer. Hvis 

forældrerådet ønsker at lave yderligere initiativer, drøftes det med klassens 

øvrige forældre. 

 Der aftales hvorvidt forældrene vil deltage i en fast indbetaling. Denne må 

maksimalt være på 50 kr. pr. skoleår 

 Efter 6. klassen opsiges klassekontoen. 

 Klassekassens, til enhver tid totale sum, tilhører alle børn i klassen 

 Fraflytter et barn klassen, får man ikke de tidligere indbetalte penge retur. 

 Man ikke må registrere hvem som betaler/ikke betaler. Der er 

således i princippet tale om frivillig indbetaling. 
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Eksempler på hvad en klassekasse må bruges til: 
 

 Indgangsbillet til Tivoli eller andre forlystelsesparker 

 Slik, is og lignende til fællesarrangementer, ture eller begivenheder i løbet 
af skoleåret. 

 Legetøj til klassen – fodbold, sjippetov o.lign. 
 Sociale arrangementer 

 
 

 
Eksempler på hvad skolen betaler og klassekassen IKKE må bruges til: 

 
 Alle elevaktiviteter der har et fagligt sigte 

 Alle aktiviteter planlagt udført i skoletiden. Fx teatertur, biograftur, 
ekskursioner (herunder også udgiften til bus) 

 
 
 


