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BAVNEHØJ SKOLES PRINCIP FOR MODTAGELSE AF GAVER ELLER BIDRAG FRA 
FONDE, SPONSORATER, DONATIONER SAMT KLASSEKASSER 
 
Rammevilkår 
Folkeskolelovens § 44, stk. 2. Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed.  
   
Bavnehøj Skole er underlagt de til en hver tid gældende bestemmelser i folkeskoleloven, markedsføringslo-
ven samt Aarhus Kommunes bestemmelser.   
   
Formål  

o Som udgangspunkt skal skolens drift dækkes af det almindelige driftsbudget. Der kan dog 
helt eller delvist søges dækning af særlige aktiviteter, udstyr eller anlæg, der ikke kan eller 
må dækkes af skolens almindelige driftsbudget. 

o Skolen kan selv søge fonde eller modtage donationer/gaver.  
o Der kan modtages økonomiske bidrag, undervisningsmaterialer, inventar og andre produk-

ter.  
o Der kan både modtages bidrag med og uden modydelse for skolen.   
o Der kan på klasseniveau besluttes, at der oprettes klassekasser.  
o Dette princip dækker udelukkende ydelser af økonomisk værdi.  

    
Mål  
Bavnehøj Skole giver mulighed for, at det normale driftsbudget suppleres ved hjælp af fondsmidler, sponso-
rater og donationer. Dette giver skolen, børn, forældre og lokalsamfund mulighed for at få flere mulighe-
der, der normalt ikke vil være økonomi til.  
   
Ved modtagelse af bidrag/sponsorater/fondsmidler/gaver (herefter omtalt ydelse) skelnes der mellem:  

a. Ydelser, hvortil der ikke er tilknyttet betingelser eller krav om modydelser 

b. Ydelser, hvortil der er knyttet betingelser eller krav om modydelser 

c. Ydelser, der er søgt til dækning af konkrete projekter 

d. Klassekasser 

Ydelser, hvortil der ikke er tilknyttet betingelser eller krav om modydelser:  
Sådanne ydelser kan frit modtages uden godkendelse af skolens ledelse, dog med nedenstående undtagel-
ser: 

• Ydelser, der har en værdi af over kr. 10.000 kr. skal godkendes af skolens ledelse samt forelægges 

Skolebestyrelsen og MED-udvalg, der alle skal godkende ydelsen. 

• Ydelser i form af inventar, konstruktioner eller udstyr skal godkendes af skolens ledelse eller en af 

ledelsen udpeget repræsentant. 

• Ydelser, der helt åbenlyst strider mod skolens værdiregelsæt kan under ingen omstændigheder 

modtages. 

Ydelser i denne kategori kan f.eks. være: 

• Økonomiske bidrag, der ikke kræver modydelse af nogen art 

• Produkter uden virksomhedslogo eller reklame 
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• Gaver, der avendes ved særlige arrangementer (f.eks. gaver til amerikansk lotteri, drikkedunke til 

sportsdage, madvarer til sportsdage m.v.)  

• Ydelser, der helt åbenlyst ikke strider mod nærværende princip. 

Ydelser, hvortil der er knyttet betingelser eller krav om modydelser:  
Her vil der kunne indgås en aftale om modtagelse af ydelse i så fald produktet, giveren eller repræsentant 
ikke strider mod Bavnehøj Skoles værdigrundlag.   

• Enhver aftale om modtagelse af ydelse, hvortil der er knyttet betingelser eller krav, skal indgås 
skriftligt.   

• Aftalen skal godkendes af skolens ledelse samt forelægges Skolebestyrelsen samt MED-udval-
get. Alle enheder skal godkende aftalen, før den kan indgås.  

• Af aftalen skal det klart og tydeligt fremgå hvilke krav, der er knyttet til ydelsen, eller hvilken 
modydelse, der skal ydes. Aftalen skal beskrive formål, indhold, arbejdsfordeling, økonomi, af-
talens varighed samt øvrige forpligtigelse for begge parter herunder mulighed for at opsige af-
talen.   

     
Ydelser, der er søgt til dækning af konkrete projekter 
Ydelser, der er søgt til dækning af konkrete projekter, er underlagt ovenstående regler om ydelser, hvortil 
der er krav om modydelser.  
   
Klassekasser  
Klassekasser er underlagt samme principper som ydelser, der ikke er tilknyttet betingelser eller krav om 
modydelser.  

• Forældrene i en klasse kan beslutte, at der skal oprettes en klassekasse. Forældrerådet (evt. i sam-

råd med klassens forældre) beslutter størrelse af bidraget.   

• Al indbetaling er frivillig. 

• Forældrerådet i klassen bestemmer (evt. i samråd med forældrene i klassen og klasseteamet), hvor-

dan de indsamlede midler skal anvendes.  

• Forældrene orienteres om midlernes anvendelse.  

• Midlerne tilhører de elever, der går i klassen. Elever, der forlader klassen, kan ikke få tilbagebetalt 

bidrag til klassekassen. Elever, der starter i klassen, kan ikke opkræves for tidligere års indbetalin-

ger.  

• Hvis klassen opløses f.eks. ved klassesammenlægning, afvikles midlerne fra klassekassen i lige for-

deling mellem klassens elever. Hvis klassens elever fordeles i andre eksisterende klasser, kan foræl-

drerådet beslutte, at klassekassen skal fordeles forholdsmæssigt til de klasser, som eleverne er ble-

vet placeret i.   

• Midlerne i klassekassen skal være anvendt ved udgangen af 9. klasse.  

• Skolen hæfter ikke, hvis midlerne i klassekassen bortkommer.  

• Klassekassen administreres af en forælder.  

• Klassekassens drift er skolen uvedkommende. 

 
Vedtaget på Skolebestyrelsesmøde 25. oktober 2022 


