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Politik for elev- og forældrebetaling 
 
 
 
Principielt er undervisningen gratis, og elev-/forældrebetaling af skolens drift finder ikke 
sted.  
 
Undtagelser kan dog forekomme i følgende tilfælde: 
• klassearrangementer, hvor et mindre beløb kan opkræves.  
• frivillige aktiviteter, som ligger uden for den normale undervisningstid, og som 

ikke nødvendigvis kræver lærerens deltagelse.  
 
Afholdelse af udgifter i forbindelse med ovenstående kan foregå ved direkte elevbetaling 
eller via en klassekasse. 
 
 
Uddybning 
 
Klassekasser 
Disse penge vil kunne bruges som supplement i forbindelse med klassens ekskursioner og 
lejrskoler, jf. ovenfor, eller ved særlige lejligheder i klassen med f.eks. en is eller soda-
vand. Da der normalt vil være tale om mindre beløb, foreslås det, at der i forbindelse med 
en elevs fraflytning og i andre situationer, der udelukker en elev fra at nyde godt af midler-
ne, fra begyndelsen indgås en aftale om, at der ikke kan stilles krav om tilbagebetaling af 
erlagte beløb. 
 
Indtægtsgivende arrangementer 
Principielt er skolens undervisning gratis. Indtægtsgivende arrangementer kan dog tillades 
efter aftale med skolens ledelse. 
Ved indtægtsgivende arrangementer forstås: 

 Arrangementer forestået af hele skolen, dele af skolen eller enkelte klasser med det 
primære formål at skaffe indtægter til et bestemt godkendt formål  

 Arrangementer forestået af hele skolen, dele af skolen eller enkelte klasser, hvor 
det primære formål er den pædagogiske proces, men hvor arrangementet udløser 
indtægter der dækker udgifter i forbindelse med arrangementet. 

 
Ekskursioner ses som en del af undervisningen, og alle udgifter i forbindelse hermed af-
holdes af skolen. Klassekassen kan vælge at bidrage til udgifter som skolen ikke er forplig-
tet til at afholde (en is, m.v.) 
 
Lejrskoler ses som en del af undervisningen, og alle udgifter i forbindelse hermed afhol-
des af skolen. I modsætning til ekskursioner indeholder en lejrskole mindst én overnatning. 
Der opkræves et beløb til forplejning jf. ministeriets anbefalinger (2012: ca. kr. 70,- pr. 
døgn) 
Forældre kan dog gennem fælles opsparing, eller på anden måde i fællesskab, have tilve-
jebragt midler, der kan dække udgifter, der ikke dækkes af kommunen eller skolen. Der 
tænkes på tilfælde, hvor man samler ind eller afholder aktiviteter, hvorved man tjener pen-
ge, der kan give eleverne mulighed for yderligere oplevelser på turen, f.eks. i den periode, 
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der må betegnes som elevernes fritid. Som eksempel kan nævnes en biograf- eller teater-
tur, der ligger uden for lejrskolens undervisningsmæssige formål og budget. 
 
Skolerejser er i højere grad et supplement af mere samværs- og oplevelsesmæssig ka-
rakter til den daglige undervisning. Det er frivilligt for eleverne at deltage i disse rejser, 
men alle elever, som rejsen retter sig imod, har ret til at deltage, uanset om eleven eller 
dennes forældre har medvirket til at dække de udgifter, der ikke dækkes af kommunale 
midler. 
Skolen afholder alle udgifter i forbindelse med læreres deltagelse, og forældre og elever, 
evt. i samarbejde med skolen, kan foretage fælles indsamlinger eller gennemføre forskelli-
ge aktiviteter så som teaterforestillinger eller cafe m.v., for på denne måde at tjene penge 
til rejsen. 
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