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Riktlinjer för avgiftsfri förskoleklass, grundskola och
grundsärskola

Syftet med dessa riktlinjer är att säkerställa att alla elever kan delta i verksamheten på lika
villkor genom att avgifter inte tas ut. Denna riktlinje gäller verksamheter i förskoleklass,
grundskola och grundsärskola.

Grundläggande principer

Alla aktiviteter som grundskolan ordnar ska vara öppna för alla elever. Inga öppna avgifter
eller så kallade dolda avgifter 1 får förekomma.
Alla aktiviteter som sker på skoltid och har koppling till skolans uppdrag ska ske utan
kostnad.
Alla former av verksamhet i skolan såsom studieresor och studiebesök samt aktiviteter i
anslutning till idrotts- och friluftsdagar eller motsvarande ska finansieras med offentliga
medel inom den ekonomiska ram som resursfördelningen genererar, genom projektmedel eller
annan extern finansiering.

Måltider

Skollunchen är avgiftsfri. När skolan på grund av särskilda aktiviteter inte kan erbjuda
eleverna skollunch i vanlig ordning ska skolan ta med matsäckslunch till alla elever.

Frukt

Om skolenheten anser att eleverna behöver äta frukt under lektionstid ska skolan
tillhandahålla frukten. Vårdnadshavare får på eget initiativ skicka med eleven frukt till skolan
men sådan äts under rasten.

Idrotts- och friluftsdagar

Eventuella kostnader för elevaktiviteter i samband med idrotts- och friluftsdagar ska
inrymmas i skolans ordinarie budget. Elever ska vara klädda efter väderlek. Inga krav på
specifik utrustning.

Resor

Resor som inte räknas som studieresa eller studiebesök är att betrakta som nöjesresa och ska
inte ske på skoltid.
Klassresor genomförs ibland som en avslutande aktivitet eller som rekreation. När en resa har
en sådan karaktär eller utformning ska resan inte genomföras under skoltid. Skolan ska heller
inte direkt eller genom personals arbete svara för finansiering eller stöd till resan.
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Medhavd frukt eller matsäck.
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Studieresor/studiebesök

Studieresa/studiebesök är en av skolan anordnad aktivitet som ingår i undervisningen och
faller inom skolans ansvarsområde. Studieresa genomförs i anslutning till skoltid och har en
direkt koppling till skolans läroplansuppdrag. Studieresan ska vara kostnadsfri för eleverna.
Lärarna samordnar, ansvarar för och åker med på resan. Alla elever åker med.

Klasskassor

Insamling av pengar till klasskassor som sedan används till aktiviteter i skolverksamheten får
inte förekomma.

Idrott och hälsa

Inom ramen för undervisningen i idrott och hälsa får elever vid enstaka undervisningstillfälle
ta med egen utrustning till skolan. Motsvarande utrustning kan då lånas ut av skolan så att alla
kan delta i aktiviteten. Exempel: skridskor och hjälm.
Badkläder och gymnastikkläder samt gymnastikskor tillhandahålls inte av skolan.
Elever ska vara klädda efter väderlek. Inga krav på specifik utrustning.

Aktiviteter kopplade till temadagar
Inga krav på specifik utrustning.
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