
Skolresepolicy Orust

Waldorfskola

Det �nns olika aspekter av skolresor/klassresor, vi har här delat in policyn i två sektioner, en som

handlar om själva resan och en som handlar om insamlingen av pengar.

Resan

Det pedagogiska syftet med skolresor

Syftet med klassresan är knutet till kursplanen och ändamålsparagrafen i våra stadgar, syftet med

klassresan är också att eleverna ska:

● fostras och svetsas samman i det sociala.

● uppleva sitt mod, sin överlevnadsförmåga och sin samarbetsförmåga med varandra.

● lära känna sin kapacitet och sin frihet.

● få en konkret upplevelse av ämnen som de har haft under hela sin skoltid.

● få en praktisk upplevelse av följande ämnesområden: geologi, geogra�, historia, hem- och

konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik, samhällskunskap och språk.

● lära sig om ansvarstagande, bland annat genom medvetenhet om den åverkan på naturen

som allt resande innebär

Val av resmål för skolresor

● Skolresor på Orust Waldorfskola är en pedagogisk aktivitet som klassläraren, i samråd

med eleverna, bestämmer målet för.
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● prioriteringsordningen av transportmedel bestäms av miljöbelastningen, och bör

företrädesvis ske med tåg, buss, cykel, bil och endast i undantagsfall med �yg

● destinationen får ej vara utanför Europa

● Klassläraren har det slutgiltiga beslutet och planerar resans innehåll med

utgångspunkt i de kriterier som �nns i denna skolresepolicy.

● I waldorfpedagogiken är frihetsbegreppet ständigt närvarande och ett bestämt resmål

för alla klasser är för närvarande inte aktuellt. Målet för resan beror på vad den

aktuella gruppen av elever har för behov för sin utveckling samt vilka ekonomiska

medel som �nns att tillgå.

Skolresors praktiska genomförande

● Skolresan genomförs helst i slutet av årskurs 7, då årstemat är upptäcktsfärder och denna

ålder är lämplig för eleverna att engageras i omvärldsfrågor.

● Skolresan skall genomföras under terminstid.

● Ytterligare en klassresa kan i mån av klassens behov och ekonomiska medel genomföras i

åk 9.

● Alla elever i klassen deltar i resan på lika villkor oavsett hur mycket de och deras familj

har bidragit till �nansieringen av resan.

● Klassläraren och en eller två övriga pedagoger som har undervisning i klassen

innevarande år följer med på resan.

● På skolresor har pedagogerna mobiltelefoner. Detta gäller även mindre resor och

ut�ykter som ingår i verksamheten. De är påslagna dygnet runt och alla vårdnadshavare

skall innan resan ha informerats om alla pedagogers telefonnummer.

● Ansvarsfördelning mellan medföljande pedagoger görs innan avresa och lämnas till

rektor.

● Riskanalys utförs innan alla resor och lämnas till rektor.

● För medhavda saker som inte angivits av ansvarig pedagog som lämpliga att ta med på

resan ansvarar vårdnadshavarna.

● Om eleverna skall tillåtas ta med / använda �ckpengar på resan, så bestämmer den
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ansvariga pedagogen en maxsumma tillsammans med vårdnadshavarna, innan resan.

● Samtliga vuxna som är med på resan har tillsynsansvar, om man inte kommit överens om

annat. Arbetsmiljöansvar utan delegering åligger läraren eftersom denne har det

omedelbara tillsynsansvaret för sina elever att se till att de inte utsätts för risker.

● Medföljande pedagoger har lön upp till 100% tjänstgöringsgrad på resan,

övertidsersättning, traktamente eller OB-tillägg utgår ej.

Insamling av pengar

Syfte med arbetet att samla in pengar

Det pedagogiska syftet med insamling av pengar till skolresor är att:

● möjliggöra en pedagogisk skolresa
● lära sig värdet av arbete
● lära sig värdet av pengar
● lära sig samarbete
● nå ett gemensamt mål / misslyckas med att nå ett mål
● ge förutsättningar för föräldrasamverkan och samarbete mellan föräldrar
● visa (genom exempel och god förebild) hur vuxna gör när de samarbeta
● ge processkännedom
● ge kvalitetskänsla
● öva förmågan att ta initiativ
● öva förmågan till uthållighet

Det �nns i insamlingsarbetet gott om värdefulla möjligheter att ha ett aktivt värdegrundsarbete

och ett aktivt likabehandlingsarbete genom att t ex:

● svetsa samman eleverna i det sociala
● skapa grupp
● formulera ställningstaganden

Arbetsinsatser som anordnas av skolan
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Skolans kollegium föreslår ett visst antal fasta insamlingstillfällen då eleverna förväntas deltaga

utöver ordinarie skoltid. Vid tillställningar som inträffar på eller utanför skoltid händer det att

någon elev inte kan eller vill medverka. För att inte detta skall inverka negativt på elevens

upplevelse av skolgången har skolan härmed skrivit denna policy. Nya elever och deras

vårdnadshavare kan då, innan de påbörjar sin skolgång på Orust Waldorfskola, ta ställning till om

de kan acceptera denna policy.

Om aktiviteten är planerad i god tid innan, men vårdnadshavaren väljer att inte låta eleven delta,

av någon anledning, har vårdnadshavaren själv gjort det valet, och eleven kommer inte att

kompenseras av skolan för den uteblivna aktiviteten. Om en elev har svårt att ta sig till en aktivitet

är det vårdnadshavarens ansvar att meddela läraren (eller en annan vårdnadshavare) att så är

fallet så att andra vuxna kan erbjuda en lösning.

Om en elev inte kan delta i aktiviteten på grund av funktionsvariation, ska dialog föras mellan

klasslärare och elevens familj, samt vid behov rektor eller stödperson om hur man kan minimera

risken för att eleven känner sig utanför på grund av detta.

Både arbetet med att samla in pengar till en gemensam resa och själva resan ses som medel att

främja arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Det är viktigt att också påpeka att skolan inte har med att göra hur en familjs privata ekonomi ser

ut. Ingen förälder och inget barn skall behöva redogöra för att man inte har råd att bidra till en

resa eller annan aktivitet. Det är därför inte förenligt med skolans värdegrund att utsätta någon

för att be om �nansiellt stöd eller kräva arbetsinsats. Detta är att betrakta som kränkande

behandling och får inte förekomma.

Klasslärarens insats
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Klassläraren samlar inte in pengar bara för att samla in pengar. Klassläraren förväntas, utifrån

klassens förutsättningar, hålla i någon pedagogisk aktivitet per termin fr.o.m. åk 4, som också

syftar till att tjäna pengar till klassresan. Aktiviteten måste ha med undervisningen att göra, såsom

koka sylt i hemkunskapen, uppträda med ett Luciatåg i klass 6 eller sätta upp en teater-, sång-

eller dansföreställning. Klasslärarens deltagande i aktiviteter som sker utanför skoltid och är

anordnade av föräldrar är helt frivilligt. Skolan betalar inte ut lön för sådan aktivitet.

Rimlig arbetsinsats

För att vårdnadshavare och elever skall känna sig trygga i vad som förväntas av dem föreslår

skolans kollegium ett visst antal fasta insamlingstillfällen då eleverna förväntas deltaga utöver

ordinarie skoltid. Dessa är:

● Bazar före jul (organiseras av föräldrar)
● Vårmarknad (organiseras av pedagogerna)
● Luciatåg med ett antal uppträdanden, åk 6
● Teaterföreställning med ett antal föreställningar, åk 8

Alla andra initiativ är helt frivilliga. Skolan kan också välja att leja ut arbeten, t.ex. pyntning,

städning, målning och caféverksamhet till klasser som samlar till en resa. Klasserna kan också

samla in pengar på egen hand efter eget initiativ.

Arbetsinsatser som anordnas av föräldrar eller

av eleverna själva

Alla aktiviteter för att samla in pengar som inte anordnas av skolan skall vara och upplevas som

helt frivilliga. Klassläraren följer upp att inget barn mår dåligt p.g.a. insamlingen av pengar till

klassresan. Vårdnadshavare som upplever problem vänder sig i första hand till klassläraren, i

andra hand enligt skolans klagomålsrutiner. Vid behov hålls samtal med klassen och med

föräldrar. Vid behov görs uppföljning i kollegiet. Ingen elev får känna sig exploaterad vid

uppträdanden, och ingen familj skall förväntas bidra med större insats än vad de förmår.

Föräldragruppen är helt fri att tillsammans organisera sig i olika aktiviteter tillsammans med
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barnen i syfte att samla in pengar till klassresan.

Rättvisa

För att ingen skall känna att insamlandet blir orättvist mellan klasserna kommer alla intäkter från

Bazar och Vårmarknad att fördelas lika per barn i alla klasserna. 10 % av intäkterna går till ett

välgörande ändamål som är känt av alla elever. (Se policy om Bistånd/välgörenhet.) En viss del av

intäkten från Bazaren kan avsättas till bazarkassa för följande år. Resterande vinst delas mellan

det antal barn som just då är inskrivna i skolan och delas ut till klasskassorna beroende på antal

elever i respektive klass.

Elever och vårdnadshavare deltar efter förmåga.

Vid Lucia, teater eller andra aktiviteter som görs med endast en klass går pengarna till den

klassens klasskassa.

Om en elev slutar på Orust Waldorfskola, innan resan gjorts, tillfaller den elevens del av

klasskassan den gemensamma klasskassan. När en ny elev börjar på Orust Waldorfskola blir den

en del av klassen och får lika stor del av redan be�ntlig klasskassa som de andra eleverna.

Kriterier för varor till försäljning

Om vi säljer saker i syfte att samla in pengar till skolresor skall de saker som säljs uppfylla vissa

kriterier, för att kunna sammankopplas med skolans pedagogik och värdegrund. (Ett lokalt mål

för Orust Waldorfskola är att eleverna ska utveckla ett sådant förhållande till omvärlden att de ska

vilja leva hållbart. De ska vara förberedda för de ekologiska och kulturella utmaningar de kommer

att ställas inför i framtiden.)

Hantverk och saker som tillverkas egenhändigt och / eller uppträdanden / dagsverken / arbeten

som görs av eleverna själva är att föredra.

Vid försäljning av saker som inte tillverkats av eleverna/vårdnadshavarna bör sakerna uppfylla

dessa kriterier (som är aktuella vid tillfället):
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● Ekologiska
● Naturliga
● Hållbara
● Tillverkade under rättvisa förhållanden
● Av hög kvalitet
● Begagnade / återvunna

Vid vårmarknaden, som organiseras av skolans pedagoger, kan andra aktörer sälja sina alster.

Dessa alster skall då uppfylla kriterierna ovan och aktören betalar provision till skolans insamling.

Det skall också tydligt framgå att alstren säljs av utomstående.
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