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Principper for Klassekassen på Bjerregrav friskole  

Formål: 

At skabe socialt fællesskab i klassen blandt elever og forældre. 

At skabe en indtægt til klassen som bruges på fællesaktiviteter/ting til klassen, som ligger ud over skolens 

økonomiske ramme. Der er ikke forventning til et fast beløb, men jo større beholdning i klassekassen jo 

mindre individuel brugerbetaling ved særligt udenlandsturene i 8. og 9.klasse. 

Ramme: 

Klassekassen følger klassen fra 0. Klasse til og med 9. Klasse, og det forventes at alle bidrager solidarisk til 

klassekassen. 

Klassekassen administreres af det til enhver tid siddende forældreråd eller klassens kassér. Ved 

tvivlsspørgsmål eller uoverensstemmelser kan skoleleder kontaktes.   

 

Forældreudvalget opretter i 0. klasse en konto i en bank/sparekasse for klassekassen. Indtægt til 

klassekassen kan ske ved alle typer af fælles arrangementer afholdt af elever eller forældre i klassen.  

Der kan ikke laves aftale om indbetaling af et fast beløb til klassekassen.  
Pengene i klassekassen skal bruges på fælles aktiviteter eller ting for klassen i relation til skolen, samt som 
målrettet opsparing til div. lejrture og udenlandsture i skoleforløbet. 
 
Penge fra klassekassen kan ikke udbetales til enkelte elever, eller elever som går ud af klassen før 9. klasse. 
 
Ved forældremøder fremlægges indtægter og udgifter vedr. klassekassen.  

Forslag til sociale arrangementer og indtjening til klassekassen; 

• Grillaften i forbindelse med sommerafslutning. 

• Jule-hyggedag med gløgg og æbleskiver. 

• Vi mødes til hygge en søndag eftermiddag på legepladsen i Roum. 

• Fællestur i biografen. 

• Osv. 

Til fællesarrangementerne er det en mulighed, at man tager fx 20 kr. for kaffe/saft og kage, som går til 

klassekassen. En mulighed er også fx at betale 100 kr. pr. familie for gløgg og æbleskiver, og derefter putte 

overskuddet i klassekassen. 

5. klasse har hvert år en bod til adventsfesten, hvor de kan sælge div. ting og sager som indtjening til 

klassekassen. 

I forbindelse med de store lejrture ud af landet senere hen i skoleforløbet, er der eksempler på klasser, der 

har ”pakket” for firmaer nogle aftener, og klasser der har tjent penge ved oprydning i fællesarealer for 

borgerforeningen. Andre klasser har solgt julekalendere for forskellige foreninger. 

Det er meget forskelligt, hvor mange penge de enkelte klasser har i deres klassekasse, men klassen bør være 

opmærksomme på, at der kommer en række lejrture i bl.a. 5/6. og 8./9. klasse. Jo flere 

penge, jo mindre egenbetaling.    


