
 

PRINCIP # D 

 

Retningslinjer ved indtjening til klassekasser og lejrskolekasser 

 

Klasserne på Skorpeskolen har to forskellige “pengekasser”, som der løbende kan indbetales til fra forældre 

eller tjenes penge til af eleverne. Kontering og løbende administration af både lejrskolekassen og 

klassekassen sker af skolens kontor og er en del af skolens regnskab. Dette sker i samarbejde med valgte 

kasserer i alle klasseråd, da pengene i begge “pengekasser” er øremærket eleverne.  

 

 

Klassekassen  

 

Alle klasser indbetaler typisk et årligt beløb, som aftales til skoleårets første forældremøde i september. Til 

dette forældremøde vælges en kasserer blandt forældrene, som står for indsamling af pengene, og når det 

samlede beløb er indbetalt på skolens bankkonto, konteres beløbet efterfølgende på klassens 

klassekassekonto i skolens regnskab. Det anbefales, at det årlige beløb ikke overstiger 100 kr. pr. elev.  

 

Pengene i klassekassen kan overføres fra skoleår til skoleår, og anvendes typisk til sociale tiltag i klassen, 

der kan forstærke trivslen blandt eleverne (eksempelvis spil eller bolde). Pengene kan også anvendes til at 

forsøde eller forstærke oplevelsen på ekskursioner (eksempelvis is eller entrebilletter).  

 

 

 

Lejrskolekassen  

 

Alle klasser har i løbet af deres skolegang mulighed for at tjene penge (og dermed spare op) til egne 

lejrskoler. Denne opsparing sker i klassens lejrskolekasse. Klasserne kan, med hjælp fra 

forældrene/klasserådet, selv tage initiativ til at skabe eller deltage i forskellige events, hvor der kan tjenes 

penge til lejrskolen. Hvis planlægningen af disse events kan integreres i klasserne undervisning på en 

meningsfuld faglig måde, kan forældre, elever og lærere samarbejde om dette. Hvis ikke dette er tilfældet 

skal disse events planlægges og afvikles uden om undervisningen.  

 

Det er væsentligt, at “det er eleverne, der reelt indtjener penge, og oplever at det kan betale sig at knokle for 

en super lejrskole”. Det er ikke hensigten, at forældrene skal hjælpe til økonomisk til disse events, kun med 

ideer, organisering og afvikling. Det er ikke et krav, at eleverne indtjener penge til egen lejrskole, blot en 

mulighed hvis man ønsker at skabe økonomisk bredere rammer.  

 

Det er klassens kasserer, der står for indsamling af de indtjente penge, og når det samlede beløb er indbetalt 

på skolens bankkonto, konteres beløbet efterfølgende på klassens lejrskolekonto i skoles regnskab. Pengene 

i lejrskolekassen kan ikke overføres til de næstkommende lejrskoler i klassen ved overskud. Eventuelle 

overskud bliver overført til klassekassen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Økonomi omkring lejrskoler  

 

Når en klasse skal på lejrskole deles betalingen i 3 dele:  

 

1) Skolen giver et tilskud på 100 kr pr elev pr dag (max 500 kr)  

 

2) Tilskud fra klassens lejrskolekasse baseret på elevernes egen indtjening jf ovenstående  

 

3) Forældrebetaling som ikke kan overstige 5500 kr fordelt på 3 lejrskoler gennem hele elevens skolegang. 

Forældrebetalingen kan ikke overføres mellem lejrskoler, da det ikke er meningen, at “man skal spare op” 

undervejs gennem en skolegang. Forældrebetalingen udgør kun den nødvendige beløbsstørrelse ift den 

samlede pris på lejrskolen, og nedenstående beløb skal derfor ses som maksimum beløb, hvorfor 

forældrebetalingen sagtens kan være mindre.  

 

• 4. klasse tager på lejrskole i nærområdet (3 dage og med max forældrebetaling på 500 kr) 

• 6. klasse tager på lejrskole i Danmark (5 dage og med max forældrebetaling på 1500 kr)  

• 8. klasse tager på lejrskole i udlandet (5 dage og med max forældrebetaling på 3500 kr) 

 

 

 

Fremtidens lejrskoler  

 

Der arbejdes på faste destinationer til alle lejrskoler. Det kunne være til besøg hos venskabsskoler eller 

destinationer med et bestemt socialt, pædagogisk eller fagligt indhold. Der arbejdes endvidere på at afvikle 

alle lejrskoler på en eller to faste uger på skoleåret, og på at begge 8. klasser tager afsted sammen.  

 

Indtil dette arbejde er fuldført, afvikles lejrskoler som hidtil med individuel planlægning for hver klasse. 


