
 

 

Princip om klassekasser på Borup skole  

Vedtaget i skolebestyrelsen 16. Januar 2018 

 

En klassekasse er en fælles pengeindsamling, som den enkelte klasse kan etablere. Indbetaling samt 

oprettelse til en klassekasse er frivillig. 

Klassens forældre indbetaler et aftalt beløb, som anvendes til klassens bedste. Klassen kan også 

aftale at gennemføre arrangementer og aktiviteter, som skaffer penge til klassekassen, fx salg af kaffe/ 

kage til fællesarrangementer. 

Klassekassens midler tilhører hele klassens elever/forældre, uanset hvem der har bidraget.  

Klassekassens midler administreres i et fællesskab mellem forældrene og klassens forældrekontakt 

udvalg. 

 

Formålet med klassekasser: 

➢ Formålet med at have klassekasser på Borup Skole er at give klasserne lidt ekstra midler, som 

kan bruges til fælles oplevelser ud over den daglige undervisning. 

 

Principper for brug af klassekassen: 

➢ Klassekassen kan anvendes til fælles udgifter, f.eks. fællesindkøb til klassen, klassefester 

             og arrangementer, fornøjelser ved udflugter o. lign. 

➢ Brugen af klassekassen fastlægges af forældre og forældre kontaktudvalg i fællesskab. 

 

Eksempler: 

➢ ’Lidt ekstra’ til klassen, såsom legeredskaber, plakater, blomster mv. 

➢ Is, sodavand, morgenmad o. lign. i klassen eller i forbindelse med ekskursioner 

➢ Fællesarrangementer for børn og forældre 

➢ Ekstra udflugter i klassen fx hytteture  

 

Principper for administration af klassekasser: 

➢ Ingen er forpligtiget til at indbetale til klassekassen. 

➢ Midlerne skal komme alle i klassen til gode  

➢  Det er forældrene i klassen, som beslutter, hvor meget der skal indbetales til 

Klassekassen, fx 150 kr. om året  

➢ Det er forældrene i forældrekontakt udvalget, der står for administration af kassen (det aftales 

med klasselæreren, hvordan læreren får adgang til pengene). 

➢ Midlerne i klassekassen forventes at blive brugt løbende. D.v.s. der finder ikke en egentlig 

opsparing sted via klassekassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Princip om klassekasser 

Skolebestyrelsen 2004 

 

Klasser kan oprette klassekasser. 

Klassekasser består af midler som eleverne og elevernes forældre har indtjent eller indsamlet på 

forskellig vis, f.eks via indsamling i klassen eller ved forældrearrangementer i klassen. 

Klassekassens midler tilhører altså klassens elever/forældre. Det understreges at midlerne tilhører hele 

klassen uanset hvem der har bidraget. Klassekassens midler administreres i et fællesskab mellem 

klasselærer og klassens forældreråd. 

Skolen tilbyder at bogføre og regnskabsføre klassekasserne, og klasselæreren tilbyder at bringe midlerne 

til skolens kontor. 

 

Midlerne i klassekassen forventes at blive forbrugt løbende. D.v.s. at der finder ikke en egentlig 

opsparing sted via klassekassen. 

Klassekassens midler bruges som økonomisk supplement til aktiviteter i klassen. Dog ikke 

undervisningsmidler. Midlerne bruges f.eks. til tilskud til ekskursioner, legetøj i klassen, små-inventar 

som ikke naturligt findes i klassen (planter, billeder o.s.v.), klassefester, oplevelser o.s.v 

 


