RETNINGSLINJER FOR KLASSEKASSER VED LOFSRUD SKOLE
Vedtatt av FAU 10. Oktober 2019
Gratisprinsippet vil til enhver tid være gjeldende:
Grunnskoleloven § 2-15. Rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring:
«Elevane har rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring. Kommunen kan ikkje krevje at elevane
eller foreldra dekkjer utgifter i samband med grunnskoleopplæringa, til dømes utgifter til
undervisningsmateriell, transport i skoletida, leirskoleopphald, ekskursjonar eller andre turar som er
ein del av grunnskoleopplæringa.»
1. Foreldrene i hver enkelt klasse kan vedta å opprette en felles klassekasse for klassen tidlig i
8.trinn. FAU anbefaler å ha en klassekasse for hver klasse. Det bør opprettes en konto med
tilknytning til Vipps.
2. Kasserer velges blant foreldrene. FAU anbefaler å ha samme kasserer fra år til år. Lærer skal
ikke ha ansvar for klassekassen. Skolen har ikke ansvar for klassekassen eller skal oppbevare
klassekassen.
3. Innbetalinger til klassekassa skal ikke øremerkes enkeltelever, men inngå i en felles pott for
alle elevene.
4. Hvis elever slutter i klassen vil innbetalte midler forbli i klassekassa. Elever som kommer
tilflyttende, skal ta del i felleskassa på lik linje med de andre elevene.
5. Inntekter til klassekassa kan komme på ulike måter og kan være
 frivillig innbetaling fra foreldrene
 loddsalg ved arrangement i klassen
 dugnader som klassen tar på seg
 kakesalg i kantina
 panting av flasker
Det er ikke lov til å kreve inn betaling eller purre på manglende betaling til klassekassa.
6. Midler i klassekassa skal brukes til formål som kommer elevene i klassen til gode. Det kan f.eks.
være:
 sosiale tiltak i klassen
 innkjøp av utstyr som klassen ønsker seg som baller og annet sportsutstyr
 servering på elevkvelder og turer
 oppmerksomhet til lærerne ved jul- og sommeravslutning
 10.klasse-tur
7. Dersom det er midler igjen i klassekassa når elevene er ferdige i 10. klasse kan overskuddet
disponeres på følgende måte:
 kos og hygge for klassen en av de siste skoledagene
 deles ut til elevene i klassen som feriepenger
 gis til humanitære eller samfunnsnyttige formål
8. Lærerne kan formidle behov fra klassen til klassekontaktene dersom det er noe elevene ønsker
å få gjennomført ved bruk av midler fra klassekassa.

9. Klasser som har eksisterende konto, må avslutte denne og overføre midlene til ny konto som
administrator oppretter.

