Policy gällande avgiftsfri förskola, förskoleklass och
grundskola på Åsa Gårds pedagogiska enhet
De elever som går på Åsa Gårds pedagogiska enhet omfattas av följande policy gällande den
mindre summa som får tas ut i enlighet med rådande lagstiftning:









Frukt erbjuds i förskolan under både förmiddag och eftermiddag.
Frukt erbjuds inom fritidsverksamheten på eftermiddagen.
Frukt eller mindre mellanmål får tas med till skolan dagligen.
För de yngre eleverna i åk f-3 anordnas en samling där de får stöd av pedagog i att
komma ihåg att äta den.
Elever från åk 4-9 förväntas klara av att självständigt sköta detta på raster eller i
överenskommelse med pedagoger.
I samband med utflykter och skolresor erbjuds matsäck från skolans kök. Egen
matsäck får medtagas hemifrån om som önskas men med samma regler kring
livsmedelsförbud som i kommunen för övrigt dvs nötförbud och att inga sötsaker
skickas med i enlighet med Livsmedelsverkets policy för hälsosam skola och förskola.
Kostnader för resor och inträden står skolan för eller tas ur gruppens egen kassa.
Pengar till klassers egna kassor samlas endast in gemensamt genom aktiviteter
ordnade av vårdnadshavare och/eller skola. Dessa delas solidariskt inom gruppen.

Kostnadsfri förskola
Kostnadsfri förskola är en del av förskolans verksamhet (Skollagen 8 kap 4§) och omfattar
minst 525 avgiftsfria timmar om året. Den är obligatoriskt för kommunen att anordna, men
frivillig för barnen att delta i.
Den 1 juli 2010 trädde lagen (2009:341) i kraft, vilken innebär att alla barn erbjuds plats i
kostnadsfri förskola om 525 timmar från och med höstterminen det år barnet fyller tre år.
Även de barn som är inskrivna i den pedagogiska omsorgen (familjedaghem) erbjuds att
delta i förskolans utbildning två dagar per vecka.
Kungsbacka stads sammanfattning avgiftsfri skola:
https://insidan.kungsbacka.se/forvaltningar1/forskola-grundskola/rutiner/avgifter-i-skolan/
Skollagen (SL2010:800) kap 8
Avgifter i förskolan:
16 § En kommun får ta ut avgift för plats i förskola som den anordnar. Avgifterna ska vara skäliga.
Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år får avgiften avse bara den del av verksamheten som
överstiger 525 timmar om året.
För barn som erbjudits förskola enligt 7 § får avgiften avse bara den del av verksamheten som överstiger 15
timmar i veckan.
22 § Grundbeloppet ska avse ersättning för
1. omsorg och pedagogisk verksamhet
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2. pedagogiskt material och utrustning
3. måltider
4. administration
5. mervärdesskatt
6. lokalkostnader
Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sin
egen förskola.

Skollagen (SL2010:800) kap 9
Avgifter i förskoleklass:
8 § Utbildningen ska vara avgiftsfri.
Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning
samt erbjudas näringsriktiga skolmåltider.
Avgifter i samband med ansökan om plats får inte tas ut.Lag (2017:1115).
9 § Trots 8 § får det förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna.
I samband med skolresor och liknande aktiviteter får det, trots övriga bestämmelser i denna lag, i enstaka fall
under ett läsår förekomma kostnader som ersätts av vårdnadshavare på frivillig väg. Sådana aktiviteter ska
vara öppna för alla elever. Ersättningen får inte överstiga huvudmannens självkostnad för att eleven deltar i
aktiviteten.

Skollagen (SL2010:800) kap 11
Avgifter i skolan:
10 § Utbildningen ska vara avgiftsfri.
Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning
samt erbjudas näringsriktiga skolmåltider.
Avgifter i samband med ansökan om plats får inte tas ut.
11 § Trots 10 § får det förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna.
I samband med skolresor och liknande aktiviteter får det, trots övriga bestämmelser i denna lag, i enstaka fall
under ett läsår förekomma kostnader som ersätts av vårdnadshavare på frivillig väg. Sådana aktiviteter ska
vara öppna för alla elever. Ersättningen får inte överstiga huvudmannens självkostnad för att eleven deltar i
aktiviteten.
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