Riktlinjer för en avgiftsfri skola i Ale
Grundläggande principer
Utbildningen i kommunens grundskolor skall vara avgiftsfri. Alla aktiviteter som sker på skoltid och har
koppling till skolans uppdrag ska ske utan kostnad. (10kap, 10§ i skollagen)
Alla former av verksamheter i skolan såsom studiebesök, utflykter, lägerskolor samt aktiviteter i anslutning till
friluftsdagar eller motsvarande ska finansieras av kommunala medel, genom projektmedel eller annan
finansiering.
Insamling av pengar till klasskassor där föräldrar betalar och som sedan används till aktiviteter i
skolverksamheten ska inte förekomma.
Studieresor som initieras av skolan
- Genomförs på skoltid
- Syfte och program ska godkännas av rektor
- Studieresor ska ha en direkt koppling till skolans läroplansuppdrag
- Lärarna samordnar, ansvarar för och åker med på resan
- Personalens deltagande sker i enlighet med gällande arbetstidsavtal.
- Resan ska vara kostnadsfri för eleverna
- Utgångspunkt är att alla elever åker med
- Inga krav på medfinansiering från föräldrar till enskilt barn
- Det är tillåtet för klassens elever att gemensamt arbeta in pengar. Pengar som arbetats in används till hela
gruppens kostnader.

Resor som inte räknas som studieresor
- Genomförs på fritiden helt utanför skolans ansvar.
- Får inte ske på skoltid, ingen ledighet beviljas
- Deltagande är frivilligt för elev
- Lärarna ska inte arbeta med resan på något sätt (samla in listor, hålla i försäljning, etc)
- Frivilligt för eleverna att vara med och arbeta in pengar (försäljning, disco, etc.)
- I den mån föräldrar tar initiativ till olika typer av insamlingar ska dessa skötas privat
- Läraren kan följa med på resan som inbjuden gäst, inte som representant för skolan, och deltar efter samråd
med skolledningen.
- Deltagande av lärare sker utanför arbetstid, dvs. genom semester eller med tjänstledighet
Friluftsdagar
Kostnad för aktiviteter på friluftsdagar ska rymmas i skolans ordinarie budget.
Måltider
Skollunch ska vara avgiftsfri och barn ska inte uppmanas att ta med egen matsäck. Intas lunch på något annat
ställe än på en skola ska eleven få utflyktslunch som beställs via måltidsservice.
Vill förälder på eget initiativ skicka med något utöver utflyktslunchen går det bra.

Frukt,
Om den enskilda skolan anser att eleverna behöver äta frukt under skoldagen ska denna tillhandahållas av skolan.
Vill förälder skicka med eleven frukt på eget initiativ går det bra.
Elevens val
Ingen avgift får tas ut för elevens val.

