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Nedanstående riktlinjer gäller för kostnader för Verksamhet Förskola, Verksamhet Grundskola, Verksamhet 
Särskola, grundsärskola 
 

Enligt skollagens (2010:800) 10 kapitel, 10 § ska utbildningen i skolan vara avgiftsfri. Eleverna ska utan 
kostnad ha tillgång till böcker och andra läromedel som behövs för en tidsenlig utbildning samt erbjudas 
näringsriktiga måltider. Avgifter i samband med ansökan får inte tas ut. Trots 10§ får det förekomma enstaka 
inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleven. I samband med skolresor och liknande aktiviteter får 
det, trots övriga bestämmelser i denna lag, i enstaka fall under ett läsår förekomma kostnader som ersätts av 
vårdnadshavare på frivillig väg. Sådana aktiviteter ska vara öppna för alla elever. Ersättningen får inte 
överstiga huvudmannens självkostnad för att eleven deltar i aktiviteten. 
 
I Åmåls kommuns förskolor, grundskolor inkl förskoleklass/fritidshem och grundsärskolor ska inga kostnader 

förekomma annat än i de undantagsfall Skollagen 10 kap 10§ medger och då endast för årskurs 7 – 9.   

Med kostnader avses bland annat insamling till barn-/elevkassa och skolresor som anordnas under 
verksamhetstid, matsäck eller fika i samband med utflykter, friluftsdagar och studieresor, kostnad för att delta 
i aktivitet för yngre elever (upp t o m åk 6). 
 
Vårdnadshavare ska informeras om att fika i form av tårta/glass/bullar/kakor/godis/läsk inte ska medtas till 
förskolan/skolan vid exempelvis födelsedagsfirande samt att den gamla traditionen att samla in pengar och 
köpa present/blomma till personal inte längre är vanligt förekommande. 
 
I förskola, grundskola och grundsärskola serveras skollunch varje dag. Vid friluftsdagar och andra utflykter, 

studieresor serveras alternativ lunch, lämplig att ta med som t ex pastasallad, korv och bröd, smörgåsar/frukt.  

Vårdnadshavare har dock sin fulla rätt att skicka med sina barn frukt/smörgåsar/yoghurt såväl under ordinarie 

skoldag som vid friluftsdagar, studieresor och andra aktiviteter då barns behov av energi och näringsintag ser 

olika ut och det endast serveras skollunch i grundskolan om barnet inte äter frukost och/eller mellanmål på 

fritidshem. Om vårdnadshavare skickar med sitt barn matsäck vid t ex friluftsdagar och vet om att barnet inte 

kommer att äta skollunch är verksamheten tacksam om detta meddelas så att mat inte behöver slängas i 

onödan. 

Lotterier, brödförsäljning eller liknande för att på så sätt samla in medel till olika förskole- och 

skolverksamhetsaktiviteter är inte tillåtet. Det är inte heller tillåtet att på skoltid anordna ovanstående 

aktiviteter för att samla in medel till skolresor på fritiden. 

Som ett led i att inget barn/elev (vårdnadshavare) ska behöva betala för någon av förskolans/grundskolans 

aktiviteter ska verksamheten vid behov tillhandahålla nödvändigt material/utrustning.  
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I grundskolans högre årskurser d v s årskurs 7 – 9 är det tillåtet att vid enstaka tillfälle ta ut en kostnad enligt 

rekommendation från Skolverket i samband med friluftsdagar/temadagar, för t ex liftkort i Högheden, om 

verksamheten står för övriga kostnader samt att det är valfritt att delta och finns alternativa valmöjligheter. 
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