Rejsekasse
Opsparing til skolerejser
Oprettelse
Oprettelse af rejsekasse til skolerejsen for 6. årgang introduceres for forældrene ved efterårets forældremøde
på 4. årgang.
Oprettelse af rejsekasse til skolerejsen for 9. årgang introduceres for forældrene ved efterårets forældremøde
på 7. årgang.
Skolerejseudvalg
Det anbefales, at forældrene i 4. og 7. klasse nedsætter et skolerejseudvalg på tværs af klasserne til
koordinering af opgaven.
Administration
Det anbefales, at der oprettes en konto i et pengeinstitut, så man anonymt kan overføre/indsætte beløb på
kontoen. Kontoen administreres af en af forældrene.
Det tilrådes endvidere, at man laver aftaler om vilkår for at kunne hæve penge på kontoen, eksempelvis at
kun to kan hæve i forening.
Tilvejebringelse af midler
Der kan komme penge i klassekassen på mange måder, f.eks.
frivillige bidrag fra forældrene. Her bør det tilstræbes, at modtagelse af bidrag organiseres på en
sådan måde, at ingen elever eller forældre føler sig mindreværdige. Bidragene gives altså anonymt,
og det er væsentligt at fremhæve, at bidragene gives til klassen og ikke til den enkelte elev.
salg af div. lodsedler osv.
elevers deltagelse i ”arbejde” (opsætning af borde til banko, hjælp v. div. arrangementer, osv.).
afholdelse af aktiviteter, hvor klassen tjener penge.
tilskud fra fonde mv.
evt. overskud fra klassekasser KAN gå til rejsekassen
overskud fra boden i Saltum afdelingen tilgår rejsekassen til skolerejsen for 9. årgang (optjenes på 8.
årgang).
Anvendelse
Indsamlede midler anvendes til dækning af de udgifter, der ikke dækkes af skolen ved skolerejser og evt.
lejrskoler.
Evt. overskydende midler anvendes efter forældrenes beslutning, så de kommer eleverne til gavn.
Fraflytning
Hvis en elev flytter, kan der ikke stilles krav om tilbagebetaling af indbetalte beløb.
Tilflytning
Hvis en elev starter i en klasse i skoleforløbet, kan der ikke stilles krav om, at forældrene skal indbetale et
beløb til klassekassen.
Se endvidere skolebestyrelsens principper om ”skolerejser og lejrskoler”.
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