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1

Inledning

Skolverksamheten ska vara sådan att den har förutsättningar att ge alla elever
det stöd de har rätt till.

2 Bakgrundsanalys och överväganden
Riktlinjen är ett styrdokument som refererar till nationella krav och mål samt
visar lokala krav och ambitioner. Målgrupp är elever i de verksamheter som
nämnden ansvarar för.

3 Mål och inriktning
Alla elever har rätt till en skola som lever upp till nationell och kommunal
styrning. Därför är det avgörande att alla grundskolor har förutsättningar att
möta och utveckla varje barn och elev. I nämndens ansvarsområde ingår att
verka för att all utbildning som erbjuds är likvärdig. Likvärdighet inom och
mellan skolenheter är avgörande för den kommunala skolverksamhetens
gemensamma kvalitet.
Alla elever i Sverige har enligt lag rätt till en likvärdig utbildning. Var man än
bor och oavsett sociala och ekonomiska hemförhållanden ska utbildningen ha
en hög kvalitet. Utbildningen ska också kompensera för ogynnsamma
hemförhållanden och andra olikartade förhållanden.

3.1 Avgiftsfri skola
Likvärdig utbildning av hög kvalitet får aldrig vara beroende av en enskild
individs ekonomiska förutsättningar. Aktiviteter ska vara öppna för alla elever.
Det är inte godtagbart att skola erbjuder ett kostnadsfritt alternativ för de
elever vars vårdnadshavare inte kan/vill betala för aktiviteter som är en del av
utbildningen. Aktiviteter under skoltid är att betrakta som en del av
utbildningen och ska därför finansieras av enheten.
Huvudmannen bedömer att utbildningen ska vara helt avgiftsfri. Enstaka
inslag som skulle medföra en obetydlig kostnad för elever ska inte förekomma.
I de skolor som Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för:


Är utbildningen helt avgiftsfri.



Förekommer inga utbildningsaktiviteter som inte finansieras av
verksamheten, inom budgetram.

4 Riktlinjens genomförande
Riktlinjens styr verksamhetens förutsättningar för genomförande. Den är
förpliktigande för såväl rektor som pedagogisk personal.
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4.1 Resurser för genomförandet
Genomförandet görs inom budgetram. Resurser tilldelas i enlighet med
nämndens Riktlinje för resursfördelning.

5 Uppföljning och revidering av riktlinjen
5.1 Uppföljning av riktlinjen
Riktlinjen följs upp på enhets- och huvudmannanivå. Den ligger till grund för
fortsatt uppföljning i nämndens verksamhetsberättelse.
Nämnden följer upp genom återkoppling från utbildningschefer.

5.2 Revidering av riktlinjen
Riktlinjens aktualitet prövas i samband med ny mandatperiod och revideras
vid behov under mandatperioden.
Nämndansvarig tjänsteman är ansvarig för aktualitetsprövning och revidering.
Referenser
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