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Riktlinje för avgiftsfri grundskola 

 

Enligt skollagen ska utbildningen inom förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 

gymnasieskola och gymnasiesärskola i princip vara avgiftsfri. Skollagen medger samtidigt 

att det får förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna. 

Skolverket har tagit fram en juridisk vägledning om hur skollagen ska tolkas avseende 

avgifter i skolan och Skolinspektionen ger ut ett informationsblad om myndighetens 

bedömning av avgifter i skolan i samband med tillsynen.1 

Barn & Utbildning har fått i uppdrag att utarbeta riktlinjer som förtydligar vad enstaka inslag i 

verksamheten innebär, som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna, samt hur 

grundskolan hanterar kostnader kring aktiviteter som ersätts på frivillig väg. 2  

 

Grundläggande principer 

Denna riktlinje gäller verksamheter i grundskola och grundsärskola.  

Alla aktiviteter som sker på skoltid och har koppling till skolans uppdrag ska i huvudsak ske 

utan kostnad. 

Alla former av verksamhet i skolan såsom studiebesök, exkursioner, utflykter, lägerskolor 

samt aktiviteter i anslutning till friluftsdagar eller motsvarande ska därmed finansieras med 

offentliga medel inom den ekonomiska ram som resursfördelningen genererar, eller genom 

projektmedel eller annan extern finansiering. 

Grundskolan tillåter dock att eleverna eventuellt kan få bekosta vissa enstaka aktiviteter 

under läsåret enligt nedanstående redovisning. 

Frivillig insamling av pengar som sedan används till aktiviteter i skolverksamheten tillåts. 

Insamlade medel ska komma alla elever till del oavsett om man har bidragit eller inte.  

Måltider 

Alla elever erbjuds näringsriktiga skolmåltider. Skollunchen är avgiftsfri. 

När skolan på grund av särskilda aktiviteter inte kan erbjuda eleverna skollunch i vanlig 

ordning ska eleverna får utflyktslunch från skolenheten.  

Skolenheten står även för matsäck till eleverna.  

Utflyktslunch och/eller matsäck tillhandahålls av den egna skolenhetens serveringskök 

förutsatt att en beställning görs minst en vecka innan. 

                                                

1 Skolverket, Mer om avgifter i skolan, feb 2012. Skolinspektionen, Avgifter i skolan, 2011-12-07 
2 Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-30, BUN § 86 
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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 om denne anser att 

eleven har behov av ett näringstillskott. Sådan frukt ska ätas under rasten. 

 

Idrotts- och friluftsdagar 

Eventuella kostnader för elevaktiviteter i samband med idrotts- och friluftsdagar ska i 

huvudsak inrymmas i skolans ordinarie budget. Dock kan aktiviteter kopplade till idrott och 

hälsa tillåtas medföra en kostnad för eleven; 

 Elever i årskurs 1-5  max 100 kr per elev och läsår 

 Elever i årskurs 6-9 max 300 kr per elev och läsår 

Att låta elever välja mellan att delta och bekosta en aktivitet eller att istället delta i en 

kostnadsfri aktivitet är inte förenligt med Skollagen och därmed inte heller tillåtet enligt 

denna riktlinje. 

Elever ska vara klädda efter väderlek. 

Inga krav på specifik utrustning.   

 

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/studiebesök 

 Initieras av skolan 

 Genomföras på skoltid 

 Ha en direkt koppling till skolans läroplansuppdrag 

 Räknas som undervisningstid och faller inom skolans ansvarsområde 

 Lärarna samordnar, ansvarar för och åker med på resan 

 Utgångspunkten är att studieresan/studiebesöket ska vara kostnadsfri för eleven. 

Dock kan resorna/besöken få medföra en kostnad för eleven på max 100 kr per 

elev och läsår. 

 Utgångspunkt är att alla elever åker med. 
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 Frivilligt för klassens elever att gemensamt arbeta in pengar. Pengar som arbetas 

in ska användas till hela gruppens kostnader. 

 De elever som eventuellt inte åker med får inte ut några pengar. 

 

Klasskassor 

Insamling av pengar till klasskassor där vårdnadshavare betalar och som sedan används till 

aktiviteter i skolverksamheten får inte förekomma under skoltid. 

 

Idrott och hälsa 

Inom ramen för undervisningen i idrott och hälsa ska utrustning som används vid enstaka 

undervisningstillfällen tillhandahållas av skolan såsom skridskor och hjälm. 

Badkläder och gymnastikkläder/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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