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Princip for forældrebetalte klassekasser                                                                                      

Skolebestyrelsens mål med dette princip er at skabe klarhed omkring brug- og administration af de 
forældrebetalte klassekasser og samtidig sikre, at Folkeskoleloven overholdes.  

Etablering og administration af klassekasser                                                                                       

En klassekasse er en fælles pengeindsamling, som den enkelte klasses forældre helt frivilligt kan vælge at 
etablere på forældremøder eller lign. I klassekassen indsamles bidrag fra forældrene, som går til formål der 
ligger ud over, hvad der normalt finansieres af skolens budget. Forældrenes indbetaling til klassekassen er 
frivillig. Forældre er ikke forpligtet til at betale, men det er intentionen, at alle betaler hertil.  

Forældrerådet opretter i 0. klasse en konto i banken til klassekassen døbt klassebetegnelse og årgang. 
(f.eks. ”0A-2018”). Kontakt de respektiver banker for oplysninger om regler for oprettelse af klassekonto. 
En klassekonto sikrer klassens midler, hvilket ikke et tilfælde ved indbetaling til privatpersons konto. Private 
konto overgår til kurator, bobestyrer eller bank i tilfælde af at indehaver skulle gå fallit, modtage sociale 
ydelser eller i værste tilfælde afgå ved døden. 

Det er forældrene i klassen som beslutter, hvor meget der skal indbetales til klassekassen, det bør dog ikke 
overstige kr. 200 pr. elev årligt. Herudover kan klassens forældreråd og/eller forældrene lave 
arrangementer og aktiviteter, som skaffer penge til klassekassen.  

Alle elever kan deltage i klassens aktiviteter, ekskursioner, lejrskoler og skolerejser uanset om forældrene 
har betalt eller ej til klassekassen. Det er forældrene (f.eks. et forældreråd) i klassen, der står for 
administration af klassekassen. Forældrene kan dog beslutte, at en lærer eller evt. to efter aftale på et 
forældremøde kan gøre brug af klassekassen.  

Anvendelse af klassekassen 

Formålet med at have en klassekasse er at give klasserne lidt ekstra midler, som kan bruges til fælles 
oplevelser ud over den daglige undervisning, og som ikke er en direkte forudsætning for undervisningens 
gennemførelse.  

Klassekassen kan anvendes til fælles udgifter, f.eks. fællesindkøb til klassen, klassefester og - 
arrangementer, fornøjelser ved udflugter o. lign. Anvendelse af klassekassen fastlægges af 
forældrerepræsentanter og evt. klassens lærere i fællesskab – og kan for eksempel være:                                                  

 Lidt ekstra til klassen, såsom køleskab, legeredskaber, plakater, blomster mv. 
 Frugt, is, juice, julefrokost o. lign. i klassen eller i forbindelse med ekskursioner.  
 Fællesarrangementer for klassens børn og forældre.  
 Ekstra udflugter i klassen i forbindelse med hytteture og lejrskoler.  
 Mindre gaver til klassens elever og voksne i særlige tilfælde.  
 Med mere 

Klassekassen følger klassen som helhed og ikke de enkelte elever. Det betyder, at hvis en elev forlader 
klassen, kan der ikke stilles krav om tilbagebetaling af indbetalte beløb.                                                                   
Skolens ledelse er ansvarlig for at ovennævnte principper efterleves og at Folkeskoleloven på området 
overholdes.                                                                     
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