
 
 
 

 

 
 

Princip for klassekasser 
Skolebestyrelsen ved Parkskolen opfordrer alle klasser til at oprette en klassekasse. 

Klassekassen bør være afviklet før 7. klasse, og evt. genopstå i 7. klasse. Emnet drøftes 

på forældremøder. 

 

 

Hvad er en klassekasse? 

Klassekassen kan bruges som supplement i forbindelse med ekskursioner og lejrskoler 

eller til at ”forsøde” klassens hverdag. Klassen kan overveje at oprette en konto i et 

pengeinstitut, hvor pengene indbetales til. 

Den enkelte klasse tager stilling til oprettelse af en klassekasse. Hvis man vælger at 

oprette en klassekasse følges nedenstående anbefalinger. 

 

 

Hvordan kommer der penge i kassen? 

Når eleverne skal på lejrskoler/skolerejser må skolen alene opkræve betaling for elevens 

forplejning, efter gældende regler. Derudover kan klasserne selv spare op til disse ture. 

Klasserne kan efter aftale selv afholde arrangementer, hvor overskuddet  går i 

klassekassen. Der kan også foretages årlig indbetaling direkte til kontoen,  eller der kan 

ske indbetalinger ved forældresamtaler/forældremøder og andre indtægtsgivende tiltag. 

Hvis der er aktiviteter i skoleregi, fordeles disse aktiviteter efter aftale mellem skolens 

ledelse og klassernes lærere. 

 
Nye elever/fraflyttende elever 

Nye elever får andel i klassekassen på lige fod med klassens andre elever og går en elev 

ud af klassen er der ingen tilbagebetaling fra klassekassen uanset tidspunkt i 

skoleforløbet. 
 
 

Formål 

Pengene bruges til at gøre hverdagen sjovere for børnene, således at der f.eks. kan 

indkøbes diverse legeredskaber til frikvarterer m.v. 

Der kan også hæves fra klassekassen til indsamling i forbindelse med lærerskifte, 

elevfraflytning, opmærksomhed ved lærer/elev fravær i længere tid. 

Skal klassen på ekskursion kan pengene også bruges til evt. bus/indgangsbillet frem for 

indsamling i klassen. 

Udover de ovennævnte ting, kan der efter fælles aftale bruges af klassekassen til 

afholdelse af overnatninger, hytteture og lejrskoler. 

 

 

Administration 

Klassekassen kan administreres af klassens Trivselsråd, alternativt en person, som 

bliver udpeget på forældremødet. Beslutning angående klassekassen føres til referat. 
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