
 
 

 

 

Tips och råd inför klassaktiviteter utanför skoltid. 

Det brukar vara väldigt uppskattat att föräldrar ordnar aktiviteter för klassen utanför skoltid. Det kan 

bidra till ökad gemenskap och kan träna barnen i att arbeta mot ett gemensamt mål. 
 

Detta dokument har tagits fram av skolrådet vid Uppsävjaskolan i samråd med skolans personal i 

syfte att förenkla för föräldrar som vill ordna klassaktiviteter. 

Viktigt att veta när ni planerar en klassaktivitet: Enligt skollagen ska skolan vara avgiftsfri. Utflykter 

som initieras av skolan ska även bekostas av skolan. Aktiviteter eller resor som initieras av föräldrar 

sker utanför skoltid. Om föräldrar beslutar att samla till en klasskassa är det alltid föräldrarna som 

ansvar för insamling och hantering. Om skolans personal beslutar att medfölja på en aktivitet görs 

detta på dennes egen fritid. Under klassaktiviteten ansvarar föräldrarna för barnen. Tydliggör när 

klassaktiviteten börjar, om aktiviteten sker i anslutning till skoldagen, och säkra att alla föräldrar kan 

godkänna upplägget i förväg. 
 

Tänk gärna även på detta: 
 

• Utgångspunkten bör vara att alla i klassen kan delta. 

• Bestäm gärna syftet med aktiviteten tillsammans med klassen (t ex ökad sammanhållning) 

och diskutera därefter typ av aktivitet, val av tidpunkt och hur (om) klassen kan samla in 

pengar tillsammans. 

• Ta hänsyn till elever/familjer som har svårt att bidra i insamlingar. Det kanske går att erbjuda 

olika sätt att bidra till aktiviteten utöver pengar? 

• En del elever kan ha svårt med övernattning. Om detta ska ingå kan det vara lämpligt att det 

är möjligt att sova hemma för dem som vill det. 

• Hitta sätt att kommunicera med alla föräldrar. Man kan till exempel be om allas 

kontaktuppgifter vid ett föräldramöte och utse en ansvarig förälder för listan. Begäran om att 

lämna ut kontaktuppgifter (allmän handling) kan också ställas till skolan. 

• Ta reda på speciella behov (allergier, funktionsvariationer, specialkost). 

• En klassaktivitet behöver inte vara dyr eller komplicerad för att bli lyckad. Exempel på enkla 

och uppskattade aktiviteter är klassdisco, pulkaåkning, korvgrillning, eller att föräldrar 

utmanar barnen på brännboll. 

• Kontakta rektorsexpeditionen för att låna skolans lokaler för aktiviteter (matsal, musiksal) – 

gratis om alla i klassen bjuds med – eller för planeringsmöten. Skolans idrottshall kan man 

hyra per timme av kommunen. 
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