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Sammanfattning
Alla enheterna bedöms följa riktlinjerna för avgifter i proVarmdos skolor.
En skola har dock svarat ”vet ej” på frågan om hur informationen om att en avgift vid
skolresor och liknande är frivillig givits, samt två skolor har svarat ”vet ej” på frågan om
det förkommit klasskassor med regelbundet insättande av pengar. Rektorerna har då
hänvisat till att skolan inte har varit inblandat i detta. proVarmdo bör förtydliga att
riktlinjerna gäller för alla aktiviteter som genomförs på skoltid och/eller genom beslut av
rektor oavsett om föräldrarna själva beslutat om och haft hand om pengarna.
Alla skolorna har svarat ”Ja” eller ”Övervägande ja” på frågan om proVarmdos riktlinjer
är tydliga och lätta att förstå samt på frågan om proVarmdos riktlinjer är rimliga och bra.

Bakgrund
Utbildningsstyrelsen fastställde 2011-12-08 § 116 Riktlinjer för avgifter i proVarmdos
skolor. Riktlinjerna upprättades med anledning av ett uppdrag från utbildningsstyrelsen i
handlingsplanen med åtgärder efter Skolinspektionens tillsynsbeslut. I uppdraget ingick
även utvärdering av riktlinjerna.

Syfte
Rapporten syftar till att utvärdera riktlinjerna genom att undersöka om dessa efterlevs
samt hur de upplevs och fungerar.

Metod
Grundskolorna, grundsärskolan och gymnasieskolorna har svarat på en webbenkät.
Mätperiod var år 2013. Kommunala vuxenutbildningen (CAS) har svarat på frågor via
telefon eftersom proVarmdos riktlinjer för avgifter är olika för kommunala
vuxenutbildningen och grund/sär/gymnasiesklolan och samma enkät gick inte att
använda.

RESULTAT
Utformningen av enkäten finns som dokument i ärendet.
Samtliga enheter har besvarat enkäten, totalt 10 grundskolor, en grundsärskola och två
gymnasieskolor.
Sammanfattning av svaren: Mellan citationstecken ”….” står citat från proVarmdos
riktlinjer.
”Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för
en tidsenlig utbildning.”
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Ingen skola har tagit ut någon avgift för läromedel eller lärverktyg utom
gymnasieskolorna som båda har hållit sig under de 700 kr som där är tillåtna.
”Elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola ska erbjudas näringsriktiga
skolmåltider.”
På fyra av grundskolorna/grundsärskolan har eleverna vid friluftsdagar, studiebesök och
liknande inte själva bekostat lunchen. På de övriga har detta skett någon enstaka gång
men varit frivilligt.
”Bestämmelser om detta finns i förordning 1991:1124.” (ändrad 2011:535)”
Endast Värmdö Gymnasium har tagit ut avgift för ”Särskild prövning”. (tillåtet)
”Den sammanlagda kostnaden en elev belastas med under ett läsår får ej uppgå till mer
än 500 kr.”
I sju av skolorna har det förekommit ”enstaka inslag som kan medföra en obetydlig
kostnad för eleverna” men den sammanlagda kostnaden för en elev under läsåret har då
legat under kommunens riktlinjer.
”Skolan får /…/ 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.”
Två av skolorna har vid enstaka tillfällen tagit betalt för måltider som elever och
föräldrar normalt själva skulle stått för. (max 100 kr)
”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. /…/ Ersättningen får inte överstiga
huvudmannens självkostnad för att eleven deltar i aktiviteten. ” ”Aktiviteter där
frivilliga bidrag tillåts måste vara öppen för alla oansett om man väljer att betala ett
frivilligt bidrag eller inte. Enstaka fall innebär för proVarmdos skolor /…/ högst en gång
per läsår. Det måste finnas tydlig information om att bidraget är frivilligt och om
bidragets maximala belopp.”
Frivilliga bidrag vid t ex skolresor och liknande aktiviteter har förekommit på tre skolor.
Information har då lämnats om att bidraget varit frivilligt utom på en skola där ”skolan
inte varit inblandad”.
”Skolan får inte ha så kallade klasskassor där föräldrarna regelbundet betalar en
summa till kommande aktivitet”.
På frågan om det förekommit ”klasskassor” dit föräldrarna regelbundet betalat en
summa svarar 11 skolor nej och 2 skolor att dom inte vet.
”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.”
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På frågan om eleverna själva genom olika aktiviteter samlat in pengar svarar ungefär
hälften att det inte förekommit medan de som svarat ja också svarat att någon koppling
mellan den enskilde elevens bidrag och möjligheten för den eleven att deltaga i
aktiviteten inte funnits.
8 av de 13 rektorerna har svarat ”Ja” på frågan om proVarmdos riktlinjer är tydliga och
lätta att förstå. De övriga svarade ”Övervägande ja”.
7 av de 13 rektorerna har svarat ”Ja” på frågan om proVarmdos riktlinjer är rimliga och
bra, de övriga svarade ”Övervägande ja”.

Telefonintervju med rektor för CAS:
De enda avgifterna som förekommit inom den kommunala vuxenundervisningen är
kostnader för kopiering och kurslitteratur, vilket är tillåtet enligt riktlinjerna.
Slutsats

Inget behov av att revidera proVarmdos riktlinjer för avgifter i skolan föreligger men
skolans ansvar där föräldrar är med och planerar och genomför aktiviteter bör
förtydligas. Detta sker lämpligen på ett verksamhetsmöte.

