Riktlinjer - avgifter i skolan

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.
Alla former av verksamheter i skolan som studiebesök, exkursioner, utflykter, lägerskolor samt
aktiviteter i anslutning till friluftsdagar eller motsvarande ska finansieras med offentliga medel
inom den ekonomiska ram som resursfördelningen genererar, eller genom projektmedel eller
annan extern finansiering.
Insamling av pengar till klasskassor där föräldrar betalar och som sedan används till aktiviteter i
skolverksamheten ska inte förekomma.

Resor
Resor som inte räknas som studieresa är att betrakta som nöjesresa och får inte ske på skoltid.
Klassresor genomförs ibland som en avslutande aktivitet eller som rekreation. När en resa har en
sådan karaktär eller utformning ska inte resan genomföras under skoltid. Skolan ska heller inte
direkt eller genom personals arbete svara för finansiering eller stöd till resan.
Studieresor som initieras av skolan
- Genomförs på skoltid
- Syfte och program ska lämnas in till rektor och beslut ska tas av rektor innan planering av
resan påbörjas.
- Studieresor ska ha en direkt koppling till skolans läroplansuppdrag
- Lärarna samordnar, ansvarar för och åker med på resan
- Resan räknas som undervisningstid och faller inom skolans ansvarsområde
- 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
- Frivilligt för klassens elever att gemensamt arbeta in pengar. Medel som arbetas in ska
används till hela gruppens kostnader.
- De elever som eventuellt inte åker med får inte ut några pengar
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Försäkringar vid studieresor
1. Olycksfallsförsäkring (om elev skadar sig genom olycksfall - ej sjukdom) Umeå kommun tecknar
olycksfallsförsäkring för bl.a. elever i grund- och gymnasieskola. Försäkringen gäller under heltid, dvs. även under
ferier. Försäkringen gäller även utomlands (enl. gällande försäkringsbesked)
2. Reseförsäkring
Kommunen tecknar inte reseförsäkring för skolelever vid resor. Information bör ske om att egen hemförsäkring som
inkluderar resemoment alt separat reseförsäkring alltid bör finnas/tecknas. Detta är extra viktigt vid resor utanför
Norden, bla. med tanke på ev. hjälp med hemtransport vid allvarlig sjukdom eller olycksfall etc.
3. Tjänstereseförsäkring
Kommunen tecknar en tjänstereseförsäkring som gäller för anställda och förtroendevalda under tjänsteresa.
(Omfattar i princip samma moment som en "vanlig reseförsäkring" och inkluderar hemtransport mm)

Klassresor och andra resor som initieras och ordnas av föräldrar
- 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 sker utanför arbetstid, dvs. genom semester eller med tjänstledighet
Försäkringar vid klassresor
1. Olycksfallsförsäkring
Lika som vid studieresa - Gäller dygnet runt även vid "egna klassresor"
2. Reseförsäkring
Kommunen tecknar ej – ev. egen hemförsäkring/reseförsäkring ersätter vid skada
3. Tjänstereseförsäkring
Gäller endast vid tjänsteresor. Om lärare följer med som inbjuden gäst "privat" gäller egen
reseförsäkring/hemförsäkring vid skada.

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.

Frukt,
Om den enskilda skolan anser att eleverna behöver äta frukt under skoldagen ska denna
tillhandahållas av skolan.

Elevens val
Ingen avgift får tas ut för elevens val.
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