Gave til Toleransereise 2010
Foresatte for: <elevens navn>
Det nærmer seg årets Toleransereise, 8 dagers tur til Krakow og Berlin med Aktive Fredsreiser.
Totalt koster dette ca 325.000 kr. Vi har til sammen hatt følgende inntekter:
• Fellesinntekter:
ca 223.000 kr, fordeles på alle
• Overskudd, verve Støttespillere:
ca 40.000 kr, fordeles på ververe
• Dugnadsinnsats:
ca 22.000 kr, fordeles på dugnadsteam
Det gjenstår ca 30.000 kr før vi er helt i mål på inntektssiden. Denne resten håper vi å skaffe i form
av gaver fra dere foresatte. Det har vært ulik innsats i forhold til inntektene, og vi justerer «forventet
gave» i forhold til denne innsatsen. Vi har registrert følgende (ta kontakt ved feil):
• Vervet Støttespillere: <Ja eller nei>
• Dugnad:
<bidrag på dugnad>
For at vi skal få dekket inn gjenstående ber vi om at en gave på kr <størrelse> overføres til
reisekontoen i Sparebank 1 Buskerud-Vestfold innen fredag 9. juli 2010. Innbetaling er frivillig
(se under), men vi trenger flere penger for å være i mål. Skriv "Gave, <elevens navn>" i
kommentarfeltet på innbetalingen, slik at det er mulig for vår bankkontakt å kjenne igjen hvem som
har betalt. Dersom datoen ikke passer, så ta kontakt for å avtale en annen dato.
• Kontonavn:
TOLERANSEREISE - SKRIM U-SKOLE TR 10
2291.17.37438
• Kontonummer:
Kunnskapsdepartementet sier følgende i et rundskriv: «For at gaver og andre bidrag ikke skal
komme i konflikt med retten til gratis grunnskoleopplæring, gjelder følgende: Gaver og andre
bidrag må være reelt frivillige. Verken elever eller foreldre må føle seg presset til å bidra
økonomisk. Det kan ikke stilles krav om motytelser, for eksempel i form av reklame. Gaver og andre
bidrag må brukes slik at de kommer hele gruppen/klassen eller flere til gode. Alle elever i
gruppen/klassen må få delta i de samme aktivitetene, uavhengig av om deres foreldre har gitt
gaver/andre bidrag til skolen eller ikke. Ved eventuelle foreldrebidrag til klassekasser eller lignende
må den/de som blir utpekt/valgt til å motta bidragene, sørge for anonymitet så langt det er praktisk
mulig, slik at den enkelte forelders bidrag ikke blir kjent av de andre foreldrene/elevene. Bruk av
klassekasse må være elev- og foreldrestyrt.»
Spørsmål??
• Svein Ole Grønli
924 48 999
• Stein Greger
930 57 582
• Berit Damtjernhaug 934 27 189
Med hilsen
Foreldrekomité

