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      Møldrup skole 2014 

Klasseforældreråd: 

Ved skoleårets start nedsættes et klasseforældreråd i hver klasse. Hensigten er, at alle forældre føler 
ejerskab til og i løbet af dit barns skoletid tager plads i forældrerådet. 

Klasseforældrerådet er medansvarlig for afholdelse af sociale arrangementer, koordinering af klassekassen 
og andre trivselsmæssige tiltag. 

Klasseforældrerådene udgør tilsammen "Skolens forældreråd", som er bindeled til skolebestyrelsen og 
omvendt. Skolebestyrelsen indkalder til mindst et fælles forældrerådsmøde om året. 

Dagsorden sættes af skolebestyrelsen, men skal indeholde flg. punkter: 

 Gensidig information 
 Skolens dagligdag 

Forældrerådene kan få punkter på dagsordenen til forældremøderne ved at kontakte klasselæreren før 
mødet. 

Klassekassen: klassekassen er et privat anliggende forældrene imellem og har ikke noget med skolen at 
gøre. Klassekassen kan eksistere som en privat aftale mellem forældrene i klassen og administreres af 
forældrene.  

Hvis en klassekasse etableres anbefaler skolebestyrelsen, at der ved etableringen aftales klare retningslinjer 
for beløb, anvendelse og formål med kassen. Der kan f.eks. være løbende aktiviteter og goder til børnene, 
så det løbende bidrager til elevernes trivsel. Skolebestyrelsen foreslår: 

 at klassekassen er fælles for de elever, der til enhver tid går i klassen 

 at pengene til klassen primært samles ind via fælles arrangementer og arbejde for  fællesskabet i 
klassen. 

 at der ca. et år før lejrskole i 6. klasse og 9. klasse, laves en forventningsafstemning mellem 
forældre og lærere i forhold til, om der er en klassekasse, der bidrager med et frivilligt beløb til 
entrebilletter mv. til lejrskolen. – Se afsnittet om lejrskoler nedenfor. 

Forældrerådet må ikke søge fonde eller anden form for økonomisk støtte i skolens navn. 

Nogle klassekasser er blevet brugt til at betale forældreandelen af lejrskolepenge. 

Lejrskoler: I forbindelse med lejrskole må forældrebetalingen pr. barn til forplejning udgøre min. 75.kr. pr. 
døgn plus et mindre beløb til f.eks. is. Skolebestyrelsen har besluttet at det beløb der opkræves til 
forplejning udgør 100 kr. pr. barn pr. dag.  For turen til f.eks. Bornholm på sjette årgang, vil 
forældrebetalingen til forplejning max være på 100 kr. pr. barn pr. dag, dvs. 600 kr. pr. elev.1 Alle forældre 
opkræves dette beløb. 

                                                           
1 UVM - http://uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Spoergsmaal-og-svar-om-folkeskolen 
Stk. 7. Kommunalbestyrelsen kan kræve, at den enkelte elevs forældre sørger for elevens forplejning under 
ekskursioner. Kommunalbestyrelsen kan kræve betaling af forældrene til dækning af udgifterne til elevernes 
forplejning under lejrskoler og skolerejser. Betalingen fastsættes under hensyn til et anslået normalt sparet 
hjemmeforbrug. 
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Derudover må klassekassen/forældre gerne bidrage til oplevelser, entrebilletter osv. undervejs. 
Skolebestyrelsen har besluttet december 2015, at dette beløb max. kan udgøre 200 kr. pr. barn pr. dag. 
Skolen kan ikke kræve dette beløb af forældre. Se nedenstående spørgsmål/svar fra 
undervisningsministeriet 

Tips og triks til det sunde fællesskab i klassen: 

Hentet fra Undervisningsministeriets hjemmeside 2015 – vedr. betaling til lejrskoler 

Må elever og forældre indsamle midler til ekskursioner, lejrskoler og skolerejser for 
eksempel via en klassekasse? 

Der er intet til hinder for, at forældrene via for eksempel en klassekasse kan bidrage frivilligt til udgifter, som 
kommunen ikke er forpligtet til at afholde. Det kan for eksempel være en is på ekskursionen, en teatertur i 
forbindelse med lejrskolen eller udgifter til elevernes deltagelse i en skolerejse. 

Kan en skole pålægge forældre at betale for en ekskursion, lejrskole eller skolerejse? 

Udover en eventuel forplejning har forældrene ikke pligt til at bidrage økonomisk i forbindelse med deres 
børns deltagelse i en ekskursion, lejrskole eller skolerejse. Økonomiske bidrag udover forplejningen er 
frivillige. 

Gode tips til arbejdet i forældreråd/forældrefællesskaber 

http://www.foraeldrefiduser.dk 

På denne hjemmeside finder I et hav af gode idéer, vejledninger, opfordringer og meget mere. Så 
mangler I idéer til et godt forældrearrangement, hvordan I kan bidrage til at løse konflikter, hvordan i 
tager imod nye forældre i klassen, så er dette lige siden for jer. 

                                                           
Stk. 8. Klassens elever og forældre kan, eventuelt i samarbejde med skolen, ved fælles indsamling eller på anden måde 
i fællesskab tilvejebringe midler til dækning af udgifter, der ikke dækkes af kommunen efter stk. 5-7. Kommunen kan 
dække øvrige udgifter. 
 
Stk. 9. Den enkelte elevs ret til deltagelse i arrangementer efter § 16 c, kan ikke betinges af erlæggelse af et beløb eller 
en anden ydelse. 
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