
 

PRINCIP # D 

Retningslinjer ved indtjening til klassekasser og lejrskolekasser 
 

Klasserne på Skorpeskolen har alle to forskellige klassekasser, som der løbende kan indbetales til fra forældre eller 

tjenes penge til af eleverne. Kontering heraf sker i skolens regnskab. 

Klassekassen  

Klasserne betaler typisk et aftalt beløb for et år af gangen. Beløbet aftales til et forældremøde I klassen – og der 

vælges en klassekasserer blandt forældrene. Denne står for indsamling af pengene, og når de er registreret på 

skolens bankkonto, konteres beløbet efterfølgende på klassens konto i skolens regnskab. 

Pengene i klassekassen går typisk til sociale tiltag i klassen eller småting, der kan forhøje trivsel og læring i klassen.  

Lejrskolekassen 

Klasserne får i løbet af deres skoletid mulighed for at tjene penge (og dermed spare op) til egne lejrskoler. Denne 

opsparing sker i klassens lejrskolekasse. Der tjenes penge til lejrskolekassen undervejs i skoletiden ved disse faste 

traditioner:  

a) Løb for lejrskolen – en idrætsdag for alle klasser (oktober)  

b) Skorpebanko – en hyggeaften arrangeret af 5. klasse (januar)  

c) Operation Skorpeværk – en socialt engageret skoledag for 7. klasse (april)  

d) Sommerlotteri til bålfesten arrangeret af 7. klasse (april)  

e) Drikke- og kagebod til bålfesten arrangeret af 6. klasse (maj)  

De enkelte klasser kan også selv tage initiativ til forskellige events, der kan tjenes til lejrskolen på. Det kan 

eksempelvis være salg af lodsedler, julekalendere eller hjælp til godgørende formål m.m. Klassens kasserer står for 

indsamling af pengene, og når de er registreret på skolens bankkonto, konteres beløbet efterfølgende på klassens 

lejrskolekonto i skolens regnskab. 

Pengene i lejrskolekasse går udelukkende til klassens lejrskole.  

Når en klasse skal på lejrskole deles betalingen i tre dele; tilskud fra skolen på 100 kr. pr. dag (max 500 kr.), klassens 

lejrskolekasse baseret på elevindtjening samt forældrebetaling. På sigt er det målet, at der afvikles 3 lejrture/skoler 

hen over et skoleliv:  

• 3. klasse lejrtur i nærområdet (forældrebetaling max 500 kr.)   

• 6. klasse lejrskole i Danmark (forældrebetaling max. 1000 kr.)   

• 8. klasse lejrskole i udlandet (forældrebetaling max. 3500 kr.)  

Indtil skolen har mulighed for at sende afsted på alle 3 tre ture, lægges der op til, at klasserådene i klasserne laver en 

forældrearrangeret og afviklet tur for eleverne i stedet. Der må inddrages op til 3 skoledage (samt en weekend). 

For strandskorperne lægges op til, at læreren deltager frem til klokken 17.00, hvorefter ansvaret for tilsyn og 

afviklingen overgår til forældrene. I fald turen er i nærområdet, kan klasselæreren måske deltage alle dage. Er 

destinationen længere væk, deltager læreren kun 1 dag.  

 


