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I et foreldremøte hvor flertallet av elevene er representert, kan det opprettes en klassekasse. 

Avgjørelse om det skal opprettes klassekasse tas på foreldremøtet ved flertallsbeslutning. 

Hvis avgjørelsen sier at klassekasse skal opprettes, gjelder følgende regler:  

• Foresatte skal i fellesskap diskutere hva midlene i klassekassa skal benyttes til. Disse 

beslutningene tas på foreldremøtene og føres i et referat som sendes alle foresatte i 

klassen. Det er, til enhver tid, gjeldende klassekontakter som er ansvarlig for dette.  

• Midler i klassekassa skal ikke brukes til å betale skolemateriell, men dersom flertallet 

av foresatte ønsker det – kan det likevel fattes vedtak om det. Ellers settes det ingen 

begrensninger på hvilke tiltak pengene kan benyttes til, eller hvor stort beløpet skal 

være. Foreldremøtet kan selv evt.sette grenser for dette.  

• Ved avgjørelser i forbindelse med at store deler eller hele klassekassen skal brukes må 

dette komme flertallet av elevene til gode. Dette betyr at flertallet av foresatte skal 

være tilstede ved slike avgjørelser.  

• Fullmakten til å disponere kassa gis klassekontakten, som kan utbetale disse beløpene, 

eller gå til innkjøp av det som ble vedtatt. I tillegg kan klassekontakten disponere 

kassa med inntil kr. 500 til dekning av regninger som ikke er kjent på forhånd. I 

utgangspunktet skal klassekassa følge klassekontakten, men det kan også velges èn 

person som har ansvaret for klassekassa ut skoleløpet. Økonomisk status skal legges 

fram på foreldremøtet hver høst.  

• Kontaktlærerne kan komme med forslag til formål/tiltak for bruk av penger fra kassa, 

men kan ikke be om penger fra denne.  

• Tiltak og aktiviteter i skoletiden, som dekkes av penger fra klassekassa ansees som en 

gave og skal komme alle elevene/flertallet til gode.  

• Midler i klassekassa skal ikke øremerkes egne barn, og kan dermed ikke utbetales ved 

evt flytting eller manglende deltakelse i aktiviteter bestemt av flertallet. Sparing til 

enkeltelever skjer på eget initiativ og holdes utenfor klassekassa.  

• Evt.gaver og andre bidrag til klassekassa skal være frivillige, ingen skal føle seg 

presset til å innbetale til klassekassa. Det skal ikke føres oversikt over hvem som evt. 

har innbetalt.  

• Dersom det er midler igjen i klassekassa ved utgang av 10.klasse tilfaller disse FAU 

og vil dermed bli ”gitt tilbake” til elever i form av økonomisk støtte fra FAU.  


