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Så gör vi på Musikugglan! 
 
Skolans verksamhet är väl dokumenterad och drivs av skolledningen med personalen till hjälp. 
Det finns ett bra häfte som skickas ut till alla föräldrar varje höst med diverse användbar 
information. Ytterligare information om skolan och verksamheten finns på hemsidan och i olika 
medier som de olika klasserna och fritidsgrupperna använder. Denna information omfattar bara 
skolans ansvarsområde och berör inte områden där vi föräldrar själva bestämmer hur vi ska göra. 
Det gäller exempelvis klasskassor, klassresor, julgåvor, avtackning vid examen, mailutskick, tacktal 
vid konserter, födelsedagar, etc.  
 
Som komplement till skolans information har föräldrarna genom klassrepresentanterna i Skol- 
och fritidsrådet (SFR) därför tagit fram detta dokument "Så gör vi på Musikugglan" för att ge 
vägledning i dessa frågor. Syftet är att informera om praxis i olika frågor där inte skolledningen 
utan vi föräldrar bestämmer hur vi ska göra. Det är inte regler som måste följas bokstavligt utan 
oftast rekommendationer som beskriver hur vi brukar göra på skolan. Ändå är det viktigt att 
avsteg och förändringar är förankrade och har stöd av klassrepresentanterna i SFR så vi utvecklar 
denna praxis tillsammans och gör ungefär lika i alla klasser. Har du frågor och funderingar så hör 
av dig till din SFR representant eller SFR ordförande. 
 
Klasskassa 
Klasskassan har traditionellt varit kopplad till en framtida klassresa. Skolan är idag helt avgiftsfri 
och Musikugglan betalar för alla aktiviteter som görs inom ramen för skolans verksamhet, 
inklusive resor där all kost och logi samt alla aktiviteter alltid ingår. Därför finns inte längre ett 
behov av att samla till en stor klasskassa för en framtida resa/lägerskola som man gjorde tidigare. 
Klasskassan behövs bara till gemensamma aktiviteter som klassträffar samt eventuellt till en 
blomma eller gåva som uppskattning till personal vid jul eller examen. 
 
Man behöver inte heller längre samla in ett belopp i början av terminen och sätta in på ett 
speciellt konto. Det kan skapa en onödig administration. Man kan istället välja att samla in en 
slant för en specifik aktivitet eller uppvaktning. Hur man gör bestämmer klassen själva. Vill man 
ha en klasskassa på ett konto är rekommendationen att den ska vara liten och bara räcka ett år i 
taget. Oavsett hur man gör bör utgiften för aktiviteter och eventuell uppvaktning inte överstiga 
c:a 100 kronor per elev och år. 
 
Det finns några viktiga aspekter att ta hänsyn till vad gäller klasskassan. För det första ska den 
vara frivillig. Alla måste acceptera och respektera att inte alla föräldrar vill eller kan vara med och 
bidra. Alla familjer har inte samma ekonomiska förutsättningar och det är därför viktigt att 
avgiften till klasskassan hålls på en låg nivå och att ingen varken känner sig tvingad att bidra till 
klasskassan eller tvingad att avstå.  
 
Klasskassan sköts helt och hållet mellan föräldrarna utan inbladning av varken elever eller lärare. 
Det får absolut inte bli så att någon elev hamnar i en situation där dennes förälder/föräldrar 
pekas ut som att ”inte ha betalat”. Därför måste uppgifter om vem som betalat eller inte hanteras 
med mycket stor diskretion och får absolut inte distribueras, exvis mailas ut till alla föräldrar. Den 
som ansvarar för klasskassan måste sköta detta personligen med föräldrarna. 
 
Det ska poängteras att skolan inte på något sätt ställer krav på att personal ska avtackas med 
blommor eller presenter. All eventuell uppvaktning är och skall vara helt frivillig från oss föräldrar. 
Det är också viktigt att tänka på att uppvaktning görs med balans och diskretion. Det gamla 
systemet med en klasslärare försvinner alltmer och idag är det många i personalen som på olika 
sätt jobbar med eleverna, både före, under och efter själva undervisningsmomentet. Tänk därför 
på att eventuell uppvaktning görs så att inte någon personal känner sig förbisedd. 
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Vill man göra någon lite större aktivitet (bowling, lekland, bio, pizza, etc.) bör man tänka på att 
den ofta kostar 100-200 kronor per barn. Sådan aktivitet bör finansieras på annat sätt än genom 
klasskassan och måste också vara helt frivillig för alla elever. 
 
Om man har en klasskassa som följer med klassen under flera år är det viktigt att komma överens 
om regler för elever som börjar och slutar. Eftersom rekommendationen är att klasskassan skall 
hållas liten och i princip bara räcka ett läsår är förslaget att det inte sker någon återbetalning om 
en elev slutar. På samma sätt betalar eventuellt tillkommande elever under läsåret ingenting 
retroaktivt utan max en årsavgift för innevarande läsår. Har man en sådan klasskassa måste den 
avslutas i god tid innan examen i ÅK9. Om det skulle bli något överskott när man avslutar 
klasskassan är rekommendationen att skänka det till välgörenhet. 
 
Klassresa 
Musikugglan arrangerar varje år ett antal skolresor för olika klasser. Skolan har valt detta upplägg 
eftersom erfarenheten från andra skolor är att just skolresor dessvärre har en tendens att skapa 
mer problem än sammanhållning – både mellan elever och deras föräldrar. Skolan vill säkerställa 
att klassresor blir positiva minnen för eleverna och upplägget gör också att behovet av ”egen” 
klassresa är relativt litet. 
 
Det rekommenderas därför att man inte ordnar egen klassresa utan nöjer sig med de resor skolan 
ordnar som ofta är välplanerade och integrerade i verksamheten. Vill man göra något tillsammans 
med klassen rekommenderas en enklare dags- eller kvällsaktivitet i närområdet. 
 
Det finns inget som hindrar att man gör en egen klassresa men då bör följande beaktas: Resan 
måste ordnas helt av föräldrar och får inte påverka skolverksamheten. Det är väldigt viktigt att 
alla måste ges samma förutsättningar att kunna delta. Erfarenheten är att det ofta är den 
ekonomiska biten som skapar problem. Ordnas en egen klassresa måste alla elever få samma 
möjlighet att kunna vara med och aktiviteten måste anpassas därefter. Tänk även på att elever 
har olika bakgrunder, kostvanor, etc. Ingen får känna sig tvingad att åka med, men ingen ska 
heller behöva känna sig tvingad att stanna hemma. 
 
Födelsedagar 
Det blir allt vanligare att bjuda in hela klassen till födelsedagskalas, ofta utanför hemmet 
(bowling, lekland, bio, etc.). Rekommendationen är att iakttaga viss försiktighet och 
återhållsamhet så att det inte finns elever eller familjer som känner sig pressade av att behöva 
göra liknande för sig/sina barn, alternativt känna sig otillräckliga för att inte kunna göra det. Det 
är jätteroligt med kalas där hela klassen erbjuds vara med men det får inte bli uppmärksammade 
events som måste överträffas av andra. 
 
Skolan upplåter utan kostnad Visugglans matsal för barnkalas. Kontakt tas med personalen för 
bokning. Endast kalas till elever på skolan får ordnas, inga privata fester eller liknande. Det finns 
inget krav på att hela klassen måste bjudas in även om skolans lokaler används men inbjudan får 
bara delas ut i skolan eller via klassens maillista om alla barn blir bjudna. Andra inbjudningar 
måste göras privat. 
 
Tänk också på presenter. Alla familjer har inte råd att köpa presenter till många barn som ska gå 
på många kalas vilket kan leda till att barn inte kan vara med om de eller föräldrarna känner att 
man måste ha något med sig för att komma. Återigen är det viktigt att vi föräldrar pratar med 
varandra så att inga barn drabbas av oönskade konsekvenser av något som i grunden är så roligt. 
Alla barn ska alltid känna sig välkomna med eller utan presenter. Vi tycker att presenter ska vara 
helt frivilliga och att de inte ska vara stora eller dyra. Vi tycker också att man ska undvika att göra 
en gemensam insamling för att köpa något tillsammans. Då är det bättre att skriva i inbjudan att 
man kan skänka en ”guldpeng” (tiokrona) eller liknande om man vill och ger det. 
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Skolfoto 
Några skolor har idag slutat helt med skolfoton, andra har slutat ta individuella bilder. Även här är 
orsaken den ekonomiska biten. Tyvärr är det inte ovanligt med betalningsanmärkningar. Frågan 
är inte enkel. Skolan vill ofta ha bilderna eftersom det finns många fördelar med klassfoton och 
en katalog. Många föräldrar och elever vill också ha bilderna men det är föräldrarna som betalar 
och har man många barn kan det bli dyrt. 
 
Musikugglan organiserar skolfotografering med möjlighet att välja individuella bilder och ibland 
även syskonbilder. Däremot får man inte ta ”kompisbilder”, dvs. foton med bara några elever i 
mindre grupper. Skolan vill också att bilderna ska vara naturliga och oretuscherade. 
Upphandlingen samordnas med övriga friskolor eftersom man gör en gemensam skolkatalog för 
alla friskolor i kommunen. Det är till stor del fotografen som bestämmer upplägget och det är inte 
lätt att påverka. Kravet från skolan är att det inte finns något som helst köptvång kopplat till 
bilderna. Om fotografen väljer att skicka ut dem, om man får titta på dem på nätet eller annat 
upplägg styr man inte över. 
 
Mailutskick 
Alla klasser har en mailalias typ ”klass@tantgron.nu”. Denna kan bara användas av skolans 
personal och är endast till för att sprida information från skolan till föräldrar. Klasslistorna ska 
kompletteras med mailadresser och tanken är att SFR representanten av dessa kan bygga en 
mailgrupp för att sprida annan information till föräldrar, exempelvis protokoll från SFR möten. 
 
En sådan mailgrupp kan också användas av den som vill bjuda in hela klassen till en aktivitet. 
Rekommendationen är att visa hänsyn i formuleringen av sådant utskick samt kontrollera med 
SFR representanten så att alla elever täcks av sändlistan. Det kan finnas elever utan mailadress 
som man får kontakta på annat sätt. 
 
Lucia 
Luciafirandet är idag ingen egen aktivitet utan sammanslaget med julavslutningen. Det är 
fortfarande så att man väljer en lucia i ÅK3 och en i ÅK9. Alla som vill får ställa upp i valet som 
görs antingen av respektive klass eller båda parallellklasserna tillsammans. Tidigare samlade ÅK3 
ihop en julpeng från F-3 och ordnade med julgåva till skolans personal. Så gör vi inte längre. 
Skolan uppmärksammar luciorna med att de får behålla den krona de bär vid luciatåget. 
 
Julmarknad 
Sedan några år är lucia/julkonserten ersatt med en julmarknad i Vämöparken. Anledningen är att 
man gärna vill göra något för alla elever samtidigt och att det därför inte finns så många platser 
att välja på. Det har gått bra trots att vi vissa år haft ösregn och andra många minusgrader. Tänk 
bara på att klä på barnen ordentligt! I samband med julavslutningen är det många som vill ge en 
julgåva eller blomma till klasslärarna. Detta är valfritt och upp till varje klass att bestämma hur 
man vill göra. Rekommendationen är att gärna ge liten uppmuntran men att hålla det enkelt med 
liten blomma (ej hyacint – tänk på allergiker) samt att kolla vilken personal som kommer ha hand 
om klassen på julavslutningen så ingen blir bortglömd. Tänk på att det är svårt att få till något 
organiserat ”klasstack” på julmarknaden eftersom det är många aktiviteter på olika platser. 
 
Examen 
Examen hålls också i Vämöparken. Till skillnad från julavslutningen är den uppdelad i tre olika 
delar med separata avslutningar för lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet. Efter avslutningen 
har man en samling tillsammans med sina klasslärare. Även då är det många som vill ge en gåva 
eller blomma, både enskilda föräldrar och gemensamt från klassen. Detta är valfritt och upp till 
varje klass att bestämma hur man vill göra. Rekommendationen är att tacka personalen med 
närmast och tydligast ansvar för klassen med en enkel blomma och/eller liten present. Det är en 
fin gest som uppskattas väldigt mycket men kolla gärna innan med klassläraren så ingen personal 
glöms bort. 



Uppdaterad augusti 2018, sida 4 (4) 

 
Tacktal 
I samband med vissa aktiviteter som t.ex. höstkonserten önskar skolledningen ibland att föräldrar 
och inte skolan tackar för arrangemanget. Detta förmedlas i så fall via Skol- och fritidsrådet som 
då organiserar avtackningen. Eftersom det sker på skolans initiativ bestämmer skolan om det skall 
delas ut blommor eller annat. Klasserna bidrar alltså inte ekonomiskt till detta. 
 
Skoljoggen & ”springslant” 
Skoljoggen är ett motionsarrangemang som ordnas av Skolidrottsförbundet. Musikugglan har valt 
att vara med eftersom det både stimulerar till rörelse samtidigt som man uppmärksammar ett 
utvalt biståndsmål. Insamlingen sker genom att man skänker en ”springslant” till 
Skolidrottsförbundet som sedan förmedlar den vidare. Eftersom skolan är avgiftsfri finns inget 
krav på att man måste lämna ett bidrag men en rekommendation är att skänka 20 kronor per 
barn eller 40 kronor per familj om man vill. 
 


