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Riktlinje för studie- och skolresor gällande grundskolan i Värnamo kommun.

Reglemente
Kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr 
och reglerar kommunala verksamheter. Innefattar Nämndreglementen, 
Delegeringsordningar, Bolagsordningar, Ägardirektiv, Föreskrifter, 
Kommunala taxor och avgifter.

Policy
Anger principer och värdegrundsbaserat förhållningssätt och tjänar som 
vägledning inom det aktuella området.

Plan
Beskriver strategier för arbetet med utvecklingen av Värnamo som kom- 
mun, och utvecklingsarbete inom kommunens organisation.

Åtgärdsplan
Anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar.

Riktlinje
Beskriver hur förvaltning bedriver den befintliga verksamheten, eller ett 
visst område, så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet.

Fastställd av: Grundskolans rektorer
Dokumentet gäller från: 2018-09-18
Dokumentet gäller för: Barn- och utbildningsförvaltningen
Dokumentansvarig: Verksamhetschef grundskola
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Riktlinje för studie- och skolresor gällande grundskolan i Värnamo kommun.

Definition av begreppen: 
Studieresa – anordnas av skolan med syfte att öka elevernas möjlighet att nå 
kunskapskraven. 
EU projekt/Språkresa- anordnas av skolan med syfte att öka elevernas möjlighet att nå 
kunskapskraven. 
Skolresa/ Nöjesresor – kan anordnas av vårdnadshavare, förläggs utanför skoltid, ingen 
finansiering av skolan. 
En utgångspunkt i skollagen är att all offentligt finansierad verksamhet inom 
skolväsendet ska följa samma regler. Denna redogörelse om skollagens 
bestämmelser om avgifter gäller därför både för kommunala och fristående 
skolor. En annan utgångspunkt är att rätten till en likvärdig utbildning av hög 
kvalitet aldrig får vara beroende av en enskild persons ekonomiska 
förutsättningar. 

Studieresa/ Språkresa 
Enligt skollagen ska utbildningen i grundskolan vara avgiftsfri för eleverna. 
Det får förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna. 
Med obetydlig kostnad menas främst kostnader för t.ex. en färdbiljett med allmänna 
kommunikationsmedel, en mindre entréavgift till ett museum eller liknande. 
Om kostnaden återkommer vid flera tillfällen kan den sammanlagda kostnaden dock bli 
påfrestande för ett hushåll med svag ekonomi. Därför måste skolan noga överväga när och 
hur ofta denna möjlighet ska utnyttjas. 
Kostnader för studieresor/språkresor och utflykter som överstiger en obetydlig kostnad ska 
täckas via skolans medel. I de fall enskild persons ekonomiska förutsättningar ej tillåter 
detta ska skolan bistå med ekonomiska medel. 
Studieresor ska i första hand anordnas under ordinarie skoltid, undantag kan 
förekomma.

Skolresor/ Nöjesresor 
I de fall en grupp elever på en skola tillsammans samlar in pengar till en 
skolresa eller liknande, ska aktiviteten vara öppen för alla elever. Aktiviteten 
ska då förläggas utanför ordinarie skoltid, på elevernas fritid, och anordnas helt 
av vårdnadshavare. Ledighet från ordinarie undervisning beviljas ej för 
skolresor. Skolresor ingår inte i skolans verksamhet och skolan har heller inget 
ansvar för planering, genomförande, finansiering eller deltagande. Skolan 
kommer inte att medverka i kombinationsresor, d.v.s. där man önskar att 
kombinera studieresa/skolresa/nöjesresa.

Utfasning 
Då det redan idag finns klasser som har påbörjat ett sparande utifrån tidigare 
förutsättningar finns det möjlighet för dessa klasser att slutföra sitt ”klassreseprojekt”. 
Riktlinjen gäller från läsåret 
- 18/19 för F-åk 4 och nya sparanden i åk 6-7 
- 19/20 för F-åk 5 och åk 7-8 
- 20/21 för F-åk 9 


