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Ansvar för elever före, under och efter skoldagen 

Öppningsrutiner 
 
Elever inskrivna på fritidshem: Lärarna på fritidshemmet öppnar kl. 06.00 för elever som är 
inskrivna. 
Elever som inte är inskrivna: Lärarna i skolan är ansvarig för eleverna 15 minuter före 
skolstart. Eleverna kan då vistas utomhus, inomhus enligt överenskommelse med klassläraren. 

För elever med skolskjuts gäller att lärarna på fritidshemmet och i skolan ansvarar för eleverna 
när de lämnas av skolskjutsarna.   

Ansvar för elever/barn innan skolan börjar 

Elever inskrivna på fritidshem: Föräldrarna ansvarar för sitt barn tills det lämnats hos lärarna 
på fritidshemmet. Lärarna på fritidshemmet ansvarar för inskrivna elever med morgontid enligt 
schema, mellan kl. 06.00 fram till skolan börjar. 

Elever som inte är inskrivna på fritidshem: Föräldrar ansvarar för sina barn t o m 15 minuter 
före skolstart Elever som inte har morgontid på fritidshemmet bör inte komma till skolan för 
tidigt då det inte är någon som har ansvar för dem. (Detta gäller inte elever som åker skolskjuts)  

Stängningsrutiner 

Elever inskrivna på fritidshemmet: När lektionerna är slut ska eleverna gå direkt till 
fritidshemmet.  

Elever som inte är inskrivna på fritidshemmet: Eleverna ska lämna skolans lokaler senast 15 
minuter efter skoldagens slut. Lärarna i skolan ansvarar för eleverna t o m 15 minuter efter 
skoldagens slut  

Ansvar för eleverna efter skoldagens slut 

Elever inskrivna på fritidshem: Lärarna på fritidshemmet ansvarar för eleverna tills föräldrarna 
hämtar eller fram till inlämnad schematid om eleven går hem själv.  

Elever som inte är inskrivna på fritidshemmet: Lärarpersonalen ansvarar för eleverna t o m 
15 minuter efter skoldagens slut inom skolans område.  
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