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Vejledning til forældre om klassekasser 

 

Skolebestyrelsens mål med denne vejledning er, at skabe klarhed omkring brug og administration 

af de forældrebetalte klassekasser og samtidig sikre, at Folkeskoleloven overholdes. 

 

Hvad er en klassekasse? 

 

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

en klassekasse er frivilligt.” 
 

 

Forældrene bedes hver år afstemme forventninger til klassekassen i forbindelse med årets første 

forældremøde. Det kunne fx være at finde en kasserer blandt forældrene, en suppleant, en formand 

mm. 

 

Klassekassen er en hjælp til fx at skabe bedre trivsel i klassen. 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. 

 

Klassekassen er frivillig at indbetale til. Forældre er ikke forpligtet til at betale, men det er 

intentionen, at alle betaler hertil. Det er en god ide, at forældrene på forældremødet drøfter, hvilket 

beløb der kan forventes indsat på en evt. forældrekonto.  

Klassekassen dækker udgifter til samtlige elever – der er ingen elever som må udstilles. Hvis en 

forældre ikke har midler til at lægge frivillige penge i kassen har skolen en konto forældrene kan 

lave en ansøgning til, der så kan dække udgifter. 

 

Skolens personale må ikke have ansvar for midlerne! 

 

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. 

 

Folkeskolelovens § 50, stk. 8, siger (i forbindelse med ekskursioner, lejrskoler og skolerejser), at ”Klassens 

elever og forældre kan, eventuelt i samarbejde med skolen, ved fælles indsamling eller på anden måde i 

fællesskab tilvejebringe midler til dækning af udgifter, der ikke dækkes af kommunen efter stk. 5-7. 

Kommunen kan dække øvrige udgifter.” 

 


