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VIBESKOLENS PRINCIPPER 

 

 

 
 
 

 
 

Princip for klassekasser (2 klassekasser) 

Indledning/Formål 

At præcisere rammer for opsparing gennem klassekasser 

 

Målsætning 

At give forældre mulighed for at have midler til at forsøde skolegangen for deres børn 
At give forældre mulighed for opsparing til skolerejser på 6. og 9. årgang 
At præcisere hvad der er forældres ansvar i forhold til klassekasser 
At præcisere forventninger til forældre vedr. klassekasser. 
At forældre allerede fra 0. klasse kender forventningerne og rammerne for klassekasser 
og opsparing til skolerejser. 
 

 

Udmøntning 

Der kan etableres 2 klassekasser 
 
På forældremøde i 0. klasse og i 7. klasse introduceres forældre til principper for 
klassekasser. De introduceres samtidig til principper for skolerejser herunder til 
økonomien for skolerejse i henholdsvis fase 2 og fase 3. 
 
 

1. Der skal etableres en klassekasse i hver klasse. Forældre aftaler løbende på 
forældremøder, hvor mange penge, der indbetales til klassekassen om året. Det 
anbefales at hver forældre indbetaler 100-200 kr. om året til klassekassen. 
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Midlerne går til afholdelse af fællesudgifter for klassen i forbindelse med diverse 
arrangementer/indkøb til klassen mm. 
Klassekassen etableres ud fra et solidarisk princip, således at midlerne i 
klassekassen kommer alle elever  i klassen til gode. 
En forældre vælges til at administrere klassekassen. Der holdes ikke øje med, 
hvem der indbetaler, og hvor meget der indbetales fra de enkelte forældre i 
klassen.  
 
Skolen stiller muligheder til rådighed, hvor elever kan tjene penge til klassekassen 
ved diverse arrangementer – bl.a. skolefest og markedsdag. Det forventes, at 
forældre bakker op om disse muligheder. Indtjening fra disse arrangementer er 
fælles for klassen og kommer alle elever i klassen til gode. 
Forældre kan tage initiativ til andre muligheder for indtjening til klassekassen. 
Skolen støtter op om disse initiativer. Det kan f.eks. være salg af lodsedler. 
Indtjening fra sådanne initiativer kommer alle elever/klassen til gode 
Aktiviteter, hvis formål det er at indsamle midler til en klassekasse vil kunne 
inddrages i undervisningen, hvis det er hensigtsmæssigt og pædagogisk 
forsvarligt. Indsamlinger og arrangementer må organiseres på en måde, så ingen 
elever og forældre føler sig mindreværdige 
 
Det beløb, der er i overskud i klassekassen, når eleverne skal på skolerejse i fase 
2 eller i fase 3, deles ud mellem eleverne i klassen, således at egenbetaling til 
skolerejsen mindskes.  
 

2. Der kan etableres en klassekasse til særskilt opsparing til skolerejse på 
henholdsvis 6. og 9. årgang. Klassekasse til opsparing etableres i henholdsvis 3. og 
7. årgang. Forældre beslutter på et forældremøde om dette skal være en 
mulighed.  
En forældre vælges til at administrere klassekassen. Den enkelte forældre sparer 
op til egen elev. Der laves således opgørelser over den enkelte forældres 
indbetaling. 

 
 

Klassekasse til opsparing til skolerejse på 6. årgang 
På første forældremøde i 3. klasse  aftales rammer for opsparing til skolerejse på 6. 
årgang. Egenbetaling er ca. 1000 kr. pr. elev. 
Der vælges en forældre, som administrerer klassekassen. Det aftales på forældremøde, 
hvor ofte, der indbetales og hvor meget, der indbetales.  
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Der holdes regnskab med den enkelte forældres indbetaling.  
Det er den enkelte forældres ansvar at indbetale til opsparingen 
De forældre, der ikke ønsker at sparre op betaler samlet beløb til skolerejsen senest ½ år 
inden afvikling af skolerejsen 
 
 
Klassekasse til opsparing til skolerejse på 9. årgang 
På første forældremøde i 7. klasse  aftales rammer for opsparing til skolerejse på 9. 
årgang. Egenbetaling er ca. 2000 kr. pr. elev. 
Der vælges en forældre, som administrerer klassekassen. Det aftales på forældremøde, 
hvor ofte, der indbetales og hvor meget, der indbetales.  
Der holdes regnskab med den enkelte forældres indbetaling.  
Det er den enkelte forældres ansvar at indbetale til opsparingen 
De forældre, der ikke ønsker at sparre op betaler samlet beløb til skolerejsen senest ½ år 
inden afvikling af skolerejsen 
 
 
 
Særlige forhold: 
Hvis en elev flytter til skolen midt i en periode og således ikke har mulighed for at spare 
op til skolerejsen på lige vilkår med de øvrige elever , så skal der tilbydes de pågældende 
forældre en særlig ordning med mulighed for opsparing/afdrag. 
 
En elev, der er tilflyttet skolen midt i en periode får adgang til de midler, der måtte være i 
klassekassen   
 
Hvis en elev rejser fra skolen midt i perioden, så udbetales det beløb, som eleven har indbetalt 
særskilt til opsparing.  

 
Hver klasse tildeles  årligt 1500 kr. fra skolen til løbende at dække udgifter til f.eks. indkøb af 
legeredskaber, is til en dagstur el. lign. De 1500 kr. administreres af klasseteamet. 
 

Ansvarsområder 
 
Forældrene:  
Laver aftaler om klassekasser på forældremøder 
Bestyrer klassekasser til løbende aktiviteter i klassen 
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Kontaktforældrene: 
Inddrages i oplæg vedr. klassekasser 
 
Skolebestyrelsen: 
Fører tilsyn med klassekasser 
 
Ledelsen: 
Følger løbende op på praksis vedr. klassekasser 
 
Medarbejderne: 
Formidler dialog om klassekasser på forældremøder og fortæller om, hvad der skal 
spares op til skolerejser i løbet af skoletiden 

 

Relaterede oplysninger 

Der henvises i øvrigt til Vejledning nr. 12 af 23/2 1999 under foldeskoleloven – vejledning om 
ekskursioner, lejrskoler og skolerejser 

 

Dokumentoplysninger 

Vedtaget i skolebestyrelsen:  2019 
 
 
___________________________________ 
Elizabeth Faurskov Rasmussen 
Formand for skolebestyrelsen 

 


