
RETNINGSLINJER FOR KLASSEKASSE VED AUGLEND SKOLE 

Vedtatt av FAU Mai 2018. 
 

Klassekasse er normalt å ha ved norske skoler, før ble det gitt bidrag i konvolutter som gjorde 
at det var 100% anonymt. 
Nå i disse moderne tidene har det blitt mer og mer vanlig med bruk av konto. 
Vi i FAU ønsker derfor noen retningslinjer slik at vi kan sørge for at gratisprinsippet blir holdt. 
 

Konto til klasse 
 

• Foreldre i klassen kan opprette konto til klassekasse, det anbefales at det gjøres av 
noen som kan ha vervet over flere år. 

 

• Innbetalingene til klassekassen skal gå til alle i klassen, også nye som ikke har bidratt, 
uavhengig av hvem som har betalt inn. 

 

• Gratisprinsippet gjelder også her og det er frivillig å gi inn beløp til klassekassen. 
Derfor er det noen prinsipper som gjelder ved innkreving av penger: 

 

• Det er lov å be om penger til klassekassen, det er frivllig å sette inn. Diskuter gjerne et 
veiledende beløp, men ha forståelse for at beløpet kan variere. 

 

• Vis respekt for at økonomien til familier kan være forskjellige, de kan sette inn det 
beløpet de klarer eller at de ikke klarer å betale noe. 

 

• For å opprettholde anonymiteten skal det ikke sies noe om hvor mange som har satt 
inn penger, det er kun kasserer som har noe med det å gjøre. 

 

Formål med klassekassen 
 

• Felles aktiviteter med klassen /trinnet for å fremme det sosiale miljøet. 
• Spare penger til eventuell avslutningstur i 7.klasse 
 
 

Alternative måter å tjene penger til klassekassen 
 

• Det er mulig å velge andre måter å få penger inn til klassekassen, også disse skal være 
frivillige å delta på. 

• Til 7.klasseturen bidrar FAU med penger som takk for hjelpen fra 6.klassingene.  Husk 
å søke i god tid. 

 

Husk at man trenger ikke at aktiviteter skal koste masse for at barn skal ha det kjekt sammen.  
En kommer langt med å dele ut ansvar for hvem som tar med saft og kjeks, ta med egen 
kveldsmat og kose seg i Vannassen. 
 

Klassekontakter og FAU representanter har taushetsplikt. 
 
 

Mvh Fau ved Auglend skole. 


