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Med denna policy tar Oskarshamns kommun ett steg närmare en helt avgiftsfri skola,
än vad skollagen reglerar. Det är huvudmannen som ansvarar för att utbildningen är
avgiftsfri. Syftet med policyn gällande avgifter i skolan är att inget barn av ekonomiska
skäl ska lämnas utanför aktiviteter som sker i skolans regi samt att rätten till en
likvärdig utbildning ska vara oberoende av en enskilds ekonomiska förutsättningar.
Avgiftsfritt för Oskarshamns kommun innebär att lunch, resor och entréer ska vara
kostnadsfria. Avgiftsfritt innebär också att dolda avgifter ska undvikas, eftersom alla
elever ska ha tillgång till allt som händer på skolan, på samma villkor.
Insamlingar till klasskassor/klassresor, som ligger utanför skolans
undervisningsuppdrag, får inte förekomma inom skolans verksamhet. Detta får inte
heller förekomma på eller i anslutning till möten arrangerade av skolan.
Dolda avgifter
En dold avgift är när pedagogen uppmanar vårdnadshavare att skicka med till exempel
matsäck, godis, frukt, dryck eller ”fickpeng” till aktiviteter som sker inom skolans
verksamhet.
Det är dock tillåtet för vårdnadshavare att på eget initiativ skicka med frukt eller
enklare förtäring, som barnen kan äta vid tillfälle under dagen. Gemensamma
fruktstunder eller liknande får dock inte förekomma, eftersom frukten eller förtäringen
då inte anses vara frivillig.
"Det är av stor vikt att skolan inte skapar situationer där barn och elever kan uppleva
ett utanförskap ifall föräldrarna inte är beredda att skicka med frukt."
(Skolinspektionen)
Andra exempel på dolda avgifter är när skolan förutsätter att eleven har skridskor,
cykel, cykelhjälm, pulka eller annan utrustning för visst idrottsutövande, som behövs
för att kunna delta i aktiviteter som skolan erbjuder. En dold avgift kan vara viss
klädsel, såsom utklädeskläder.
En dold avgift uppstår även när vårdnadshavarna får stå för transporten av ovanstående
till skolan.
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Ytterligare en dold avgift är när skolan förväntar sig eller uppmanar eleven till att göra
uppgifter som kräver privata IKT-verktyg (informations- och kommunikations teknik), så
som dator, mobiltelefon, läsplatta eller webbtjänster.

