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Riktlinjer för avgifter i proVarmdos skolor
1
Avgiftsfri utbildning
Enligt skollagen skall utbildningen i förskoleklass, grundskola, grundsärskola,
gymnasieskola, gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning vara avgiftsfri. 1
Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en
tidsenlig utbildning.
Elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola ska erbjudas näringsriktiga
skolmåltider.2
All verksamhet som anordnas inom skolans ram skall alltså bekostas av skolan.
Studiebesök och resor som har med undervisningen att göra skall täckas av skolans
medel. proVarmdos förskoleklasser, grundskolor och grundsärskolor måste erbjuda ett
kostnadsfritt alternativ när skolan på grund av särskilda aktiviteter inte kan erbjuda
eleverna vanlig skollunch.
I gymnasieskolan får huvudmannen dock besluta att eleverna ska hålla sig med enstaka
egna hjälpmedel. I proVarmdos gymnasieskolor får elevens kostnader för sådana
hjälpmedel inte uppgå till mer än 700 kr per läsår.
För den kommunala vuxenutbildningen kan böcker och andra lärverktyg, som varje elev
har för eget bruk och får behålla som sin egendom, anskaffas av eleverna själva eller
erbjudas mot avgifter som högst motsvarar huvudmannens anskaffningskostnader.
Inom grundskolan, gymnasieskolan, den kommunala vuxenutbildningen och svenska för
invandrare är det möjligt att under vissa förutsättningar ta ut en avgift för särskild
prövning. Bestämmelser om detta finns i förordningen 1991:1124 om avgifter för
prövning inom det offentliga skolväsendet.

2

Enstaka inslag som kan medföra obetydlig kostnad

För samtliga skolformer får det dock förekomma enstaka inslag som kan medföra en
obetydlig kostnad för eleverna.3 .

1. 9 kap 8 §, 10 kap 10§, 11 kap 13§, 15 kap 17 §, 18 kap 12 §, 20 kap 7 § Skollagen
2. 10 kap 10 §, 11 kap 13 § Skollagen

3. 9 kap 9 §, 10 kap 11§, 11 kap 14§, 15 kap 18 §, 18 kap 13 §, 20 kap 7 § Skollagen
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Skolinspektionen har i ett informationsblad 4 redogjort för deras bedömningar av avgifter i
skolan, inklusive maxbelopp för olika enstaka kostnader. För enstaka kostnader gäller de
maxgränser Skolinspektionen specificerat för olika aktiviteter:
300 kr för en studieresa
100 kr för ett studiebesök
100 kr för aktiviteter kopplade till idrott och hälsa (friluftsdag)
Den sammanlagda kostnaden en elev belastas med under ett läsår får ej uppgå till mer än
500 kr.
Skolan får utöver detta även ta betalt för måltider på en studieresa som elever och
föräldrar normalt skulle stå för själva. Denna kostnad får uppgå till maximalt 100 kr per
dag.

3
Frivilliga bidrag vid t ex skolresor och liknande aktiviteter
För samtliga skolformer utom kommunal vuxenutbildning får det, i samband med
skolresor och liknande aktiviteter, i enstaka fall under ett läsår förekomma kostnader som
ersätts av vårdnadshavare på frivillig väg. 5 Sådana aktiviteter ska vara öppna för alla
elever. Ersättningen får inte överstiga huvudmannens självkostnad för att eleven deltar i
aktiviteten.
Utbildningen ska vara avgiftsfri oavsett om aktiviteten är frivillig och andra avgiftsfria
alternativ erbjuds. Aktiviteter där frivilliga bidrag tillåts måste vara öppna för alla, oavsett
om man väljer att lämna ett frivilligt bidrag eller inte. Enstaka fall innebär för
proVarmdos skolor att aktiviteter där frivilliga bidrag tillåts maximalt får genomföras en
gång per läsår. Det måste finnas tydlig information om att bidraget är frivilligt och
bidragets maximala belopp. Informationen bör ges en gång och inte följas av påminnelser
då det är viktigt att avgiften uppfattas som frivillig.
Varje skola bör göra en långtidsplanering för vilka studieresor man vill genomföra och
när, samt avsätta medel ur sin budget som täcker kostnader.
Skolan kan inte ha så kallade klasskassor där föräldrarna regelbundet betalar en summa
till kommande aktivitet.
Skolan kan inte samla in pengar för att t ex göra en klassresa. Däremot kan elever på en
4. PM 2009-03-30
5. 9 kap 9 §, 10 kap 11, 11 kap 14§, 15 kap 18 §, 18 kap 13 § Skollagen
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skola arbeta med att samla in pengar t ex genom försäljning för att genomföra
gemensamma aktiviteter på skoltid. Det får då inte förekomma någon koppling mellan
hur mycket en enskild elev eller dennes föräldrar bidrar med och elevens möjlighet att
delta i aktiviteten. Liksom för frivilliga bidrag måste tydlig information ges om detta.

4
Aktiviteter utanför skoltid
Resor eller aktiviteter som genomförs på fritiden sker helt utanför skolans ansvar. Lärarna
ska inte arbeta med en sådan aktivitet på något sätt. Lärare kan följa med på en sådan
aktivitet som inbjuden gäst på egen fritid, men inte som representant för skolan. För de
elever där den kollektiva olycksfallsförsäkringen endast gäller under
verksamhetstid/vistelsetid/skoltid innebär detta att denna inte gäller vid sådana resor.
Utflykter, studiebesök, skolresor/lägerskolor och övriga aktiviteter anordnade och
godkända av rektor som genomförs på tid som normalt sett är fritid sker inom ramen för
skolans ansvar och då gäller även den kollektiva olycksfallsförsäkringen.
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