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Dalsjöskolans klassresepolicy
Dalsjöskolan ställer sig positivt till klassresor men har ingen möjlighet att stå för
planering och finansiering av resorna. Vid de fall en klassresa genomförs helt eller delvis
på skoltid gäller vissa regler. Se nedan sista punkten.
Huvudreglerna Skollagens kap
4§ ”Utbildningen grundskolan skall vara avgiftsfri för eleverna. De skall utan kostnad ha
tillgång till böcker, skrivmateriel, verktyg och andra hjälpmedel som behövs för en
tidsenlig utbildning. verksamheten får dock förekomma enstaka inslag som kan föranleda
en obetydlig kostnad för eleverna.”
Avgifter vid lägerskolor, utflykter, idrottsdagar, museibesök
Utflykter och motsvarande inslag skolans verksamhet skall genomföras inom ramen för
skollagens regler. En obetydlig kostnad definieras på Dalsjöskolan till 100 kronor per
termin.
Klassresor
Klassresor är resor som initieras och arrangeras av föräldrar. Dessa resor skall helst
förläggas utanför skoltid (lovdagar, helger, etc). Deltagandet är dessa fall frivilligt. Om
klassresan helt eller delvis genomförs på skoltid gäller vissa regler, se nedan avsnittet
Om klassresan genomförs helt eller delvis på skoltid
Klassresor bekostas av vårdnadshavaren och föräldrarna ansvarar för insamling och
hantering av reskassa.
Under klassresor gäller kommunens olycksfallsförsäkring men skolan har inget
tillsynsansvar, vare sig resan genomförs på eller utanför skoltid. Personal som väljer att
följa med på klassresor
gör upp om tillsynsansvaret med medföljande föräldrar,
får ingen ersättning från skolan för tid som faller utanför skolans ram.
Klasskassor
Föräldrarna är välkomna till av skolan anordnade föräldramöten utan att känna sig
klämda av olika insamlingskrav. Föräldrarna kan gärna träffas vid andra tillfällen för att
samla pengar till olika typer av aktiviteter.
Elever som slutar eller byter skola
Har eleven betalat till en klasskassa får eleven tillbaka den summan. Gemensamt
hoptjänade pengar tillfaller klassen. Om eleven betalat in minst 50% av sin andel finns

det möjlighet för eleven att åka med på klassresan. Dock måste resterande belopp
betalas in.
Om klassresan genomförs helt eller delvis på skoltid
För att skolan ska kunna godkänna att skoltid används för genomförandet av en
klassresa gäller följande:
Att alla elever omfattas av resan, exempelvis ska ingen vara tvungen att tacka nej
av religiösa eller ekonomiska skäl.
Att resan finansieras av elevernas gemensamma arbete och inte med avgifter
(skollagen kap 4§).
Att resan inte på ett menligt sätt påverkar elevernas möjligheter att få godkända
betyg.
Att resan ligger vid en tidsperiod som godkänns av undervisande lärare. De första
veckorna på höstterminen förordas av sociala och kunskapsmässiga skäl.
Att en presentation av resan lämnas till skolledning för beslut senast två månader
innan avresedatum. Presentationen ska även gå till alla elever, vårdnadshavare
och mentorer. Denna ska innehålla:
1. Bärande idé syfte med resan,
2. Program och schema,
3. Organisation boende, ekonomisk planering, planering för eventuella problem
som kan uppstå, vem gör vad,
4. Namn och mobilnummer till ansvariga vuxna på resan (minst 4) och vilket
ansvar man förväntar sig att de tar (detta måste diskuteras på föräldramöte),
5. Regler och sanktioner för resan alkohol och droger är ex absolut förbjudet,
6. Planering för visst skolarbete om resan är förlagd under fler än två skoldagar.
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