
 

 

Nya läroverkets policy för skolresor 
 

Nya läroverkets policy för skolresor är framtagen i samråd mellan skolans ledning och 
föräldrarnas Inflytanderåd. Under vt 2010 fick föräldrarna på Nya läroverket möjlighet att 
ge sin syn på skolresor via en enkät vilken legat till grund för Inflytanderådets förslag. 
 
Nya läroverkets policy för skolresor är i linje med de styrdokument som finns för 
grundskolan samt de råd som skolinspektionen givit gällande kostnader. 
 
Om skolresans syfte form och innehåll: 
En skolresa ingår inte i den ordinarie verksamheten på Nya Läroverket. I skolans 
verksamhet finns olika aktiviteter som innebär utflykter och aktiviteter på andra platser än 
i skolan.  
 
Att en klass ska genomföra en skolresa bygger på klassens och föräldrarnas egen vilja 
och engagemang. En skolresa kan även innebära att man genomför en kortare resa, utan 
övernattning. 
 
Om en skolresa under ordinarie undervisningstid ska genomföras, är syftet att den skall 
vara gruppstärkande i alla skeden, från planering till resa. Det är ett krav att det finns 
moment planerade med ett kunskaps- och lärandeinnehåll. Resan bör förläggas i 
Norrbotten eller Västerbotten. Att resan sträcker sig längre än tre dagar (två 
övernattningar) är ej lämpligt. År fem och år åtta förordas som lämpliga år för att 
genomföra en skolresa. Inflytanderådet förordar lägerskola som lämplig form för 
skolresan. Genomförs skolresan i slutet av år nio, som är det vanligaste, så faller syftet 
med att resan skall vara gruppstärkande. 
 
Det är givetvis fritt för klassen att planera och genomföra en resa under lov och till vilken 
destination man vill. Då påverkas inte den ordinarie undervisningen och då är inte skolan 
ansvarig utifrån sitt tillsynsansvar.  
 
De som inte vill följa med får annan undervisning – men får vara med i vissa förberedelser 
som sker under skoltid. 
 
Om ansvarsfrågor: 
Det är alltid ledningen och för klassen ansvarig pedagog, som fattar det slutliga beslutet 
om skolresan är lämplig att genomföra utifrån en säkerhetsbedömning och ett 
trygghetsperspektiv.  
 
Det ingår inte i pedagogens arbetsuppgifter att organisera eller administrera arbetet för 
insamling av pengar, eller detaljplanering av resan. Däremot är den för klassen ansvarige 
pedagogen, alternativt den för resan ansvarige pedagogen, delaktig i ansvaret för 
planering av aktiviteter och schema. Då skolresan sker på ordinarie undervisningstid har 
pedagogen ett ansvar för det pedagogiska upplägget och säkerställandet av kvalitet.  
 
Minst två pedagoger från Nya läroverket samt minst två föräldrar skall medfölja på 
skolresan. Vid skolresa förlagd under ordinarie skolvecka har medföljande pedagog det 
yttersta ansvaret utifrån det tillsynsansvar som följer med skollagen. Anordnar föräldrar 
själva en aktivitet eller resa under fritiden vilar ansvaret ej på skolan. 
 



 

 

Då det inte ingår i pedagogers arbetsuppgifter eller avtal, så kan det aldrig ses som ett 
krav på pedagogen att delta i skolresan, eller garanteras från skolan att en skolresa under 
ordinarie undervisningstid går att genomföra.  
 
Nya läroverkets elever är försäkrade dygnet runt vid olycksfallsskada. Läs mer i Aktuell 
information om detta. 
 
Om kostnader: 
Man kan inte köpa sig fri – pedagogisk verksamhet ä även förberedelser och arbete. 
 
Som tidigare har beskrivits har föräldrar och elever, ett ansvar för drivandet av processen 
för en skolresa. Når man sedan till beslutet att genomföra en skolresa och fullföljer 
insamlandet av pengar, så kommer även Nya Läroverket att skjuta till medel. 
 
I skollagens 4 kap. 4 § står det att utbildningen i grundskolan ska vara avgiftsfri. "I 
verksamheten får dock förekomma enstaka inslag som kan föranleda en obetydlig 
kostnad för eleverna".  
 
Det finns inga hinder för en klass att själva jobba ihop pengar till en skolresa. Det är dock 
viktigt att arbetsinsatserna bygger på frivillighet. Om elever på Nya läroverket arbetar med 
att samla in pengar för att genomföra gemensamma aktiviteter på skoltid får det inte 
förekomma någon koppling mellan hur mycket en enskild elev eller dess föräldrar bidrar 
med och elevens möjlighet att delta på resan. 
 
Skolinspektionen har satt summan 300:- som skälig som enstaka kostnad vid studieresa. 
Detta innebär att upplägg som att samla ex. 100:-/månad till en skolresa som skall ske 
under skoltid inte är förenligt med innehållet i skollagen. 
 
Vad gäller mat på en resa finns inget hinder att låta eleverna stå för matkostnader (ca 75-
100:-/dag) då detta är kostnader som motsvarar den mat de annars skulle intagit i 
hemmet. Vad gäller matkostnader kan skolan hjälpa till med visst ekonomiskt stöd till 
skolresan. 
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