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KLASSFÖRÄLDRARS ANSVAR 

Detta dokument syftar till att beskriva ansvaret för klassföräldrarna vid Lillgårdsskolan. Observera 
att klassföräldrars ansvar kan variera för respektive klass. Om man som förälder är med i 
Föräldraföreningens styrelse, har man rätt att avstå att vara klassförälder och byta med någon 
annan.  

Bankkonto (alla klasser)  

Klassföräldrar i förskoleklassen ansvarar för att öppna ett bankkonto för klassen, där klassens 
eventuellt insamlade pengar sätts in. Detta konto hanteras sedan av respektive klassföräldrar och 
följer klassen ända upp till klass 6.  

Present till personal (alla klasser)  

Klassföräldrar ansvarar för att samla in pengar samt inhandla present till lärare och 
fritidspersonal vid skolavslutning samt vid julavslutning.  

Fika till föräldramöten (alla klasser)  

Klassföräldrar i respektive klass ansvarar för att ordna fika (kaffe/te och tilltugg) till klassens 
föräldramöten. Eventuell betalning tillfaller klassens konto.  

Vårlördag (alla klasser fixar eget fika, klass 5 loppis)  

Alla klassföräldrar i respektive klass ansvarar för att ordna fika (kaffe/te/saft och tilltugg) till 
vårlördagen. Fika anordnas per klass.  

Klass 5 anordnar loppis samt brödförsäljning i matsalen – behållningen går till klasskassan.  

Fika till skolavslutning (alla klasser fixar fika, klass 5 säljer)  

Till skolavslutningen bjuds barn, personal och föräldrar på fika. Alla klassföräldrar ansvarar för att 
det bakas 10 rulltårtor per klass och att kaffe/te ordnas så att det räcker till den egna klassen. 
Tänk på allergiker. Nötter får absolut inte användas!  

OBSERVERA att rulltårtorna ska vara dekorerade utanpå – det ska se ut som tårtor med t ex 
grädde, frukt, strössel eller liknande. Valet är fritt förutom nötter!  

Klass 5 ansvarar sedan för att ta emot fikat och organisera försäljningen. På morgonen lämnar 
alla in sina rulltårtor, kaffe/te i matsalen där klass 5 tar emot detta. De ansvarar även för att sätta 
upp 3 - 4 stationer ute på skolgården dit alla klasser går för att hämta fika. Klass 5 ansvarar också 
för inköp av muggar, fat, socker, mjölk och saft till alla. Den frivilliga betalningen av fikat för 
anhöriga och föräldrar går till årskurs 5:s klasskassa.  
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Korv- och fikaförsäljning vid städdagarna (klass 5)  

Klass 5 organiserar försäljning av korv på städdagarna och behållningen går till klasskassan.  
Tips: kaffe och saft är populärt också! 
 
Anordnar skoldisco vår och höst (klass 5)  
 
Klass 5 organiserar skoldisco för alla klasser, från förskoleklass - klass 6.                                      
Höstterminen: Förskoleklass + klass 1 - 3 ca 18.00-20.00 och klass 4 - 6 ca 20.00-22.00. 
Vårterminen: Förskoleklass + klass 1 - 2 ca 18.00-20.00 och klass 3 - 6 ca 20.00-22.00. 
Behållningen går till klasskassan. 

Aktivitetsbidrag (alla klasser)  

Klassföräldrar tillsammans med pedagoger kan ansöka om aktivitetsbidrag för aktiviteter som 
främjar sammanhållningen i klassen. Maximalt 1 200 kr per läsår (fler än 27 elever 1 800 kr).  

  

OBS! När barnen går i klass 5 samarbetar klassföräldrarna med alla föräldrar i klassen enligt ett 
föreslaget schema. Gäller de aktiviteter där möjlighet att samla in pengar till en eventuell 
klassresa, lägerskola eller avslutningsmiddag för klass 6. 


