Riktlinjer för avgifter på Hällfors skola
Enligt skollagen (2010:800 10 kap 10 §) ska skolan vara avgiftsfri. Endast ”enstaka inslag i
undervisningen kan få medföra obetydlig kostnad”. Hällfors skola jobbar i enlighet med detta
och har försökt minimera de inslag som kan kosta något för eleverna. I dagsläget finns några
tillfällen under läsåret som kan medföra kostnad för eleverna:







Skolan erbjuder kostnadsfri simträning några gånger per läsår. Fokus ligger på elever i
1:an och 2:an med målet att så många som möjligt ska klara att simma redan i 3:an.
Friluftsdag i slalombacken är gratis för de elever som väljer att åka längdskidor och
pulka/bob. En avgift på ca 70 kr tas ut för de som åker slalom.
Skolan står för alla måltider under skoltid inklusive lunch och mellanmål vid utflykter.
Enstaka undantag kan förekomma.
Inga elever ska ta med pengar på utflykter och dylikt.
När föräldrar hjälper till att skjutsa till aktiviteter kan reseersättning erhållas.
Ingen klassresa anordnas av elever och föräldrar. Klassresor har enligt erfarenhet alltid
medfört kostnader för eleverna. Även om klassresorna har planerats, organiserats och
genomförts till största delen på fritid så har det ofta lett till ett exkluderande av elever.
Skolan vill inte medverka till detta.

I enlighet med skolans Gröna Tråd så anordnas det bland annat i 5-6:an en klassresa. Klassresan
i 5-6:an är den sista delen i satsningen på natur och miljö som genomsyrar undervisningen i alla
klasser. Klassresan är gratis för eleverna och finansieras fullt ut av skolan. Resan genomförs till
största delen under skoltid. Klassen kan välja att jobba ihop lite extra pengar för att hitta på
några extra aktiviteter under klassresan utöver det som anordnas av skolan. Uppgifterna för att
jobba ihop pengar ska väljas utifrån grundtanken att eleverna inte ska behöva bidra med annat
än sin egen arbetstid.
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