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Princip for donation, sponsorering, indkomstgenererende aktivitet og klasse-/årgangskasse
Formål
Dette princip har til formål at sætte rammerne for donation, sponsorering, indkomstgenererende aktivitet og klasse-/årgangskasse, så følgende i videst muligt omfang sikres:
• Skolens troværdighed, uafhængighed, alsidighed og metodefrihed må ikke anfægtes. Donationer, sponsorering og indkomstgenererende aktivitet må ikke gribe ind og få styrende virkning på lærerens valg af undervisningens indhold, tilrettelæggelse og gennemførelse.
• Skolen overholder relevant lovgivning i forbindelse hermed.

Donation
Ved donation forstås gaver og tilskud – herunder økonomiske tilskud uden krav om modydelse. Donator/gavegiver kan således ikke stille betingelser for ydelsen.
• Skolen modtager gerne pengebidrag og andre ydelser fra forældre og/eller andre bidragydere, herunder invitationer til kulturelle begivenheder, konkurrencer og andre oplevelser,
der bidrager til elevernes læring, sundhed og trivsel.
• Skolens ledelse skal involveres i donationens formål.
• Skolebestyrelsen informeres løbende om større donationer og invitationer.
Konkurrencer
For konkurrencer udskrevet af organisationer, offentlige myndigheder og private virksomheder,
f.eks. stile- og tegnekonkurrencer, gælder følgende:
• Deltagelse i konkurrencer kan indgå som et led i undervisningen afhængigt af konkurrencens
indhold og form.
• En lærer kan fravælge at lade deltagelsen i en konkurrence indgå i undervisningen.
• Hvis en konkurrences formål alene er at reklamere i kommercielt øjemed, må det ikke foregå
som en del af den almindelige undervisning.
Gaver
For gaver til skolen og elever gælder følgende:
• Det er overladt til skolens ledelse, evt. i samråd med skolebestyrelsen, at tage beslutning
om, hvorvidt en gave kan modtages.

Sponsorering
Ved sponsorering forstås penge, naturalier eller tjenesteydelser til skolen på betingelse af modydelse i form at f.eks. reklame.
• Ansøgninger og tilbud om sponsorstøtte forelægges skolebestyrelsen.
• Skolens ledelse orienterer skolebestyrelsen samt diskuterer evt. sagen med relevante udvalg, før sponsorstøtte evt. accepteres.
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•
•

Sponsoraftaler skal indgås skriftligt, hvor aftaler om ydelser og modydelser fremgår.
I forbindelse med aflæggelse af skolens regnskab gives en samlet oversigt over årets sponsorstøtte.

Indkomstgenererende aktivitet
Ved indkomstgenerende aktivitet forstås udførelse af en opgave eller en handling med henblik på at
generere finansiering til et konkret formål eller til klasse-/årgangskassen.
• Indkomstgenererende aktiviteter fungerer udelukkende som et supplement til klasse-/årgangskassen og har som formål at tilvejebringe midler til en konkret aktivitet i en klasse (årgang), som styrker klassens fællesskab. Det kan f.eks. være udførelse af enkle arbejdsopgaver, salg af ikke-kommercielle varer samt overskud fra klassearrangementer.
• Indkomstgenererende aktiviteter skal altid ligge uden for den almindelige skoletid, og det er
frivilligt for eleverne at deltage.
• Indkomstgenererende aktivitet kommer fællesskabet til gode.

Klasse-/årgangskasse
Ved klassekasse forstås en økonomiske enhed tilhørende den pågældende klasse. Klassekassen er
baseret på bidrag fra klassens forældre samt indkomstgenererende aktivitet. Fra 7.- 9. klasse kan
der med fordel oprettes en årgangskasse til fælles indtjening. Dette sker med henblik på lejrskoleopholdet i 9. klasse for hele årgangen, hvor indtjening kommer alle elever til gode.
• Klasse-/årgangskassens formål er at finansiere aktiviteter, som kan styrke klassen trivsel og
sociale liv.
• Klasse-/årgangskassen administreres af klassens/årgangens forældreråd, hvor der vælges en
kasserer, som holder regnskab med indtægter og udgifter.
• Skolebestyrelsen opfordrer til, at indbetalingerne til klasse-/årgangskassen holdes på et rimeligt niveau og henviser i øvrigt til punktet vedrørende indkomstgenererende aktiviteter.

Vedtaget på skolebestyrelsesmødet d. 12.06.2018.
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