Tips & Råd från Föräldrakoordinatorerna om insamlingar till klassen.
På hösten i 6:an åker eleverna till Ängsholmen på lägerskola. Det är en resa som eleverna som ser
fram emot. Vägen dit bygger på att klassen samlar in pengar till klasskassan och resan kostar ca
95 000 kronor. För att stötta insamlingen får 5:orna ta hand om julbasaren vid julavslutningen samt
sälja fika och anordna aktiviteter på Skolans dag på våren.
Här kommer lite mer information och några tips och råd som kan vara bra att tänka på.
Att tillsammans kämpa med att samla ihop pengarna gör att målet ofta ännu mer uppskattat.
Klasskassan är klassens gemensamma. Alla elever som går i klassen när skolresan eller aktiviteten
sker få delta – oavsett om eleven gått på Lemshaga sedan Pluto eller ej. Inte heller betalas någon del
av kassan tillbaka om en elev slutar.
Vi uppmuntrar er att göra gemensamma aktiviteter som samtidigt skapar ännu bättre
sammanhållning i klasserna. Det är också en utmärkt möjlighet för föräldrarna att få kontakt.
Först något om vad som gäller för klassinsamlingar
Det är ok att samla in pengar till klassens kassa.
Resan till Ängsholmens äger rum under skoltid. Skolan är i grunden avgiftsfri. Men enligt både
Skolverket och Skollagen får en skolresa eller en utflykt eller liknande aktiviteter bekostas genom
insamlingar eller genom bidrag från föräldrar/vårdnadshavare. Skolresan måste dock vara öppen för
alla elever oavsett om de lämnat bidrag eller deltagit i insamlingen eller ej. Att lämna bidrag eller
delta i insamlingar måste dock bygga på att det görs frivilligt.
Det kan också vara värt att tänka på vissa skatteregler. Gränserna för när inkomsten blir skattepliktig
för en enskild elev är hög (skatteplikt år 2019 är totalt 19 670 kronor per barn). Tjänar ett barn mer
än det ska det redovisa som inkomst i vanlig ordning. Det behövs inget godkännande från
utbetalaren eller från Skatteverket för att ta emot ersättning under det beloppet.
Loppis med personliga saker kan försäljningen uppgå till 66 000 kronor innan den blir skattepliktigt.
Några Råd…
• Vårt allra första råd är att komma igång i tid – börja gärna planera redan i Pluto.
• Gör gärna aktiviteter tillsammans.
• Dela ansvaret mellan föräldrarna – ex. dela in i er i ansvariga föräldragrupper per termin.
• Öppna ett konto som är skiljt från andra insamlingar, t ex presenter till pedagogerna.
• Bjud gärna in någon från Föräldrakoordinatorgruppen till höstens föräldramöte som kan
berätta om insamling och om Ängsholmen.
• Mer info om Ängsholmen och skolresa finns på hemsidan under fliken: Lemshaga > Praktisk
Information > Avtal, blanketter och informationsblad

Några Tips…
• Julbasaren. Tips på innehåll och ett dokument till stöd för planeringen av julbasaren bifogas.
• Fika och aktiviteter på Skolans dag på våren.
• Ta tillvara på föräldramöten eller andra gemensamma träffar – sälj fika, ordna lotteri med
skänkta gåvor eller annan aktivitet som en möjlighet för föräldrar att bidra.
• Försäljningar av alla tänkbara slag; saffran, salami, kakor, julblommor, ljus, NewBody etc.
• Anordna loppis.
• Anordna disco för andra elever. Kontakt måste först tas med kansliet. Discot är på elevernas
fritid och då ansvarar föräldrarna för de barn som kommer. Ett tips för en extra slant är ett
eget hörn där föräldrar kan köpa fika.
• För de lite större eleverna. Flera sportevenemang såsom löplopp anlitar elever och föräldrar
att vara funktionärer.

