
 
 

Princip for oprettelse af klasse- og årgangskasser på Hærvejsskolen 
 

Principperne er udarbejdet af skolebestyrelsen på Hærvejsskolen ud fra  

Lov om Folkeskolen § 50 stk. 5 – 9. 

 

 

En klassekasse eller en årgangskasse er en betegnelse for de fælles midler i form af penge, 

der tilhører den enkelte klasse eller årgang. 

 

Formålet med klassekassen er at kunne give eleverne mulighed for få at fælles oplevelser ud 

over den daglige undervisning – en mulighed for at ”forsøde” skolelivet. 

 

Forældreindbetalinger på 0. – 8. årgang må max. udgøre 300 kroner om året pr. elev. Første 

indbetaling anbefales først indbetalt i slutningen af børnehaveklassen. 

 

På 9. årgang er der mulighed for forældreindbetalinger på op til 500 kroner pr. elev.  

 

Skolebestyrelsen ønsker med principperne at give klasserne mulighed for at oprette klassekas-

ser for alle interesserede klasser – også selv om der skulle være enkelte forældre, der ikke 

ønsker at bidrage til klassekassen. 

 

Midlerne kan være samlet gennem frivillige indbetalinger fra forældre til klassens børn eller 

årgangens unge – og/eller ved arbejde, der er udført af eleverne i fællesskab. Dette arbejde 

kan som hovedregel ikke finde sted i undervisningstiden. 

 

Det er eleverne, forældrene samt klasselæreren, der bestemmer, hvad klassekassen skal bru-

ges til – herunder om det skal være i eller uden for skoletiden. Det, som pengene bruges til, 

skal være til glæde for hele klassen. 

 

Det er frivilligt, om det er en lærer, en af forældrene eller en fra skolens ledelse, der står for 

indsamlingen af pengene, men skolebestyrelsen anbefaler, at det er en af forældrene, der har 

ansvaret for klassekassen. For at sikre anonymitet må indbetalingerne kun være kendt for 

den, der står for indsamlingen. 

 

For overbygningen oprettes årgangskasser, hvor det primære formål er opsparing til en skole-

rejse på 9. årgang. Der er oprettet en støtteforening for overbygningen med en forretningsor-

den, der sikrer, at pengene kan indsættes på en bankkonto, der administreres af skolebesty-

relsens formand og næstformand. 

 

Klassekassen/årgangskassen tilhører den enkelte klasse/årgang i fællesskab, hvorfor der ikke 

kan forventes tilbagebetalt beløb. 

 

Ved klassens ophør efter 6. og 9. klasse, opfordres klassen til at bruge klassekassen inden 

skoleårets afslutning. Ved sammenlægning af klasser træffes aftale om klassekassens videre 

anvendelse.  

Evt. ikke-forbrugte midler vedrørende overskuddet fra skolefesten kan videregives til kom-

mende 9. årgang. 
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