Princip vedr. forældrebetaling

FJORDLANDSSKOLEN

Som hovedregel gælder, at al undervisning er gratis, og alle former for
brugerbetaling, direkte forældre- og elevbetaling afvises.
Hvis der arrangeres en ekskursion som en kombination af skole- og SFO
tiden eller hvis en forældrearrangeret ekskursion kombineres med
skoletiden, er det en forudsætning, at der ikke opkræves penge for den
del af turen, som ligger i skoletiden.
Som udgangspunkt på elever ikke bruge lommepenge på ekskursioner i
skoletiden.
Undtagelser fra ovennævnte princip:








Ved hytteture/koloni/lejrskoler kan forældre opkræves udgiften til
elevens forplejning svarende til et anslået sparet kostforbrug i
hjemmet (jvf. UVM´s vedjledning om forældrebetaling)
På hytteture/koloni/lejrskoler kan eleverne medbringe
lommepenge svarende til max ?? pr. dag for 0.-6. klasse og ??
for 7.-9. klasse. Det præcise beløb aftales i forældregruppen.
Når et lærerteam undtagelsesvis og max ?? gange pr. år
beslutter at det er foreneligt med turens formål at bruge
lommepenge max ?? for 0.-6. klasse og kr. ?? for 7.-9. klasse
Lommepenge på max ?? ture pr. skoleår i SFO rgi, hvor turene
foregår på hverdage og max. Kr. ?? pr. barn pr. tur.

Klassekasser:
Hvis der er enighed blandt klassens forældre om kan etablere en
klassekasse, gælder følgende:



Formålet med en klassekasse er at bidrage til at ”forsøde”
tilværelsen for klassen
Klassekassen kan etableres ved indbetalinger eller ved
indsamlinger eller ved overskud ved forældre- eller
klasserrangementer
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Det indbetalte beløb pr. år må højst være på kr. ?? pr. elev.
Indbetaling er frivillig og anonym
Det er klasserådet, som skal administrere klassekassen
Betalingsform aftales på forældremøde

Klassekassen kan bruges til fællesindkøb af is, kager og lign. Fortæring i
klassen, på ekskursioner og hytteture, så ingen elever på disse ture
medbringer penge – og til legetøj, spil og lign. til brug i pauser.
Klassekassen kan ikke bruges til undervisningsmidler eller som
opsparing med henblik på lejrskoleophold???

Skolebestyrelsen på Fjordlandsskolen, d.
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