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Sponsoreringspolitik 
 
 
Udviklingen i samfundet går i retning af, at der kan søges økonomisk støtte til mange forskellige formål. 
Dybbøl-Skolen ønsker med denne politik at fastlægge rammerne for, under hvilke forhold skolen, dets 
lærere og elever kan og må modtage ”sponsorerede midler” til finansiering af forskellige aktiver eller 
aktiviteter.  
I den sammenhæng forstås under ”sponsorerede midler” alle midler ud over de af skolen budgetterede 
midler.  

 Midler fra offentlige eller private fonde  
 Midler sponsoreret af firmaer  
 Gaver  

 Indsamlinger  

 Øvrige ”fundraising” aktiviteter: Salg af lodsedler, vask af biler osv.  
 
Dybbøl-Skolen lægger stor vægt på, at enhver sponsorering i videst muligt omfang kommer hele skolen til 
gavn og i øvrigt er i overensstemmelse med folkeskolens værdigrundlag og er pædagogisk 
velafbalanceret.  
 
Alle sponsoreringsaktiviteter skal meddeles skolelederen og ledes af en navngiven voksen. Formelle 
aftaler med tredjepart om sponsorering, kan kun indgås af skolelederen.  
 
Eksempler på sponsorerede midler som skolen gerne vil modtage:  

 Midler til forbedring af diverse aktiver på skolen: Udstyr til faglokaler, legepladser, 
idrætsplads, trafiksikkerhed osv.  

 Midler til efteruddannelse af personale som minimum tilgår en hel faggruppe (eks. 
matematiklærere, AKT, pædagoger osv.). Individuelle sponsorater er generelt ikke mulige.  

 Midler til aktiviteter på skolen: Idrætsdage, foredrag, dans og musik osv. skal tilgå alle som 
deltager eller som minimum en hel årgang.  

 Midler til aktiviteter uden for skolen, så som lejrskoler eller andre ekskursioner skal som 
minimum tilgå en hel årgang, idet Dybbøl-Skolen ønsker at sikre, at alle elever på en årgang 
får lige muligheder. Specielt skal nævnes, at midler til enkeltklasser og/eller enkeltelever 
ikke accepteres. Dvs. en årgang må gerne aftale at lave forskellige fundraising-aktiviteter i 
forbindelse med eksempelvis lejrskoler, såfremt alle indsamlede midler deles ligeligt med 
samme beløb pr. elev.  

 
Skulle der være et ønske/krav om, at skolen skal yde en modydelse for at modtage sponsoratet, skal en 
sådan aftale altid godkendes af skolelederen og bestyrelsen.  
 
Eventuelle fravigelser af ovenstående politik skal forlods godkendes af skolelederen.  
 
Ved sponsorering af aktiviteter eller gaver, må der ikke uddeles ting eller ydelser, som er betinget af et 
køb. 
 

Godkendt i skolebestyrelsen den 31. maj 2021 
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