
REGLER FOR «KLASSEKASSEN» 

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 grunnskoleopplæring.»  

Foreldrene bestemmer om de ønsker å lage en klassekasse for klassen.  

Evt. bør det velges en kasserer som oppretter en egen konto for klassekassen. Det bør kunne 

innbetales via Vipps?  

1. Kasserer velges blant foreldrene. Det bør være samme kasserer i alle skoleårene. Lærer skal 

ikke ha ansvar for klassekassen. 

2. Innbetalinger til klassekassen skal ikke øremerkes enkeltelever, men inngå i en felles pott for 

alle elevene. 

3. Hvis elever slutter i klassen, vil innbetalte midler forbli i klassekassen. Elever som kommer 

tilflyttende, skal ta del i felleskassen på lik linje med de andre elevene. 

4. Det er ikke lov å kreve innbetaling til klassekassa, men det forventes at alle elever og foreldre 

bidrar på innsamling, dugnad osv. 

5. Midler i kassekassa skal brukes til formål som kommer elevene i klassen til gode. Det kan f. 

eks være:  

a. Sosiale tiltak 

b. Servering på juleavslutning, sommeravslutning, elevkvelder og turer. 

c. Oppmerksomhet til kontaktlærer ved sommeravslutning. 

d. Klassetur 10. klasse. 

6. Dersom det er midler igjen i klassekassen når elevene er ferdig i 10. klasse kan overskuddet 

disponeres på følgende måte: 

a. Kos og hygge for klassen en av de siste skoledagene. 

b. Deles lik ut til elevene som lommepenger på 10. klasseturen. 

7. Lærerne kan formidle behov fra klassen til klassekontaktene dersom det er noe elevene 

ønsker å få gjennomført ved bruk av midler fra klassekassen. 
 

LOMMEPENGEDUGNAD 

Når vi har fått nok innsamlede penger til å dekke 10. klasseturen, sosiale sammenkomster og gave til 

lærer osv. da er det mulighet for lommepengedugnad. Når det gjelder lommepengedugnad er det 

kun de som bidrar som får utbetalt. Her vil det bli ført nøyaktig regnskap over salg/oppmøte på 

dugnad osv. Det må komme klart frem når vi går over til lommepengedugnad. Klassekassen og 

lommepengedugnadspengene oppbevares på samme konto. 

• Ang konto til innsamlede dugnadspenger, så er det et alternativ til at en foresatt oppretter 

en konto, at skolen oppretter en organisasjon i Brønnøysundregisteret, slik at det kan 

opprettes konto på organisasjonen. 
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