
NMK klassföräldrar- insamlingar inför studieresa 

Detta dokument vill vägleda klassföräldrar i dialog med föräldrar och elever gällande insamling till studieresa. 
Om klassernas föräldrar tillsammans med skolan beslutar att de vill att eleverna skall åka på en studieresa 
oavsett resmål, och där betalning av denna resa skall ske genom insamlade medel samt projektbidrag från 
NMK, så följer här en beskrivning om hur NMKFF ser på detta. Dokumentet kommuniceras till varje klass via 
respektive styrelserepresentant. 
NMKFF ger nedan tips om några olika typer av aktiviteter där styrelsen rekommenderar klassföräldrarna att 

främst anordna gruppaktiviteter när man ska samla in medel. Det stärker gemenskapen och tryggheten. NMKFF 

understryker att frivillighet råder gällande deltagande i de insamlingar och gruppaktiviteter som anordnas av 

klasserna, varför det är klokt att kunna erbjuda aktiviteter från de båda föreslagna kategorierna.  

Mellanstadiet 

Som klassförälder under mellanstadiet kan det upplevas både lugnt men också stressande att veta att 

man ansvarar för insamlingsprojekt inför en resa som elevernas ska göra i åk 9. NMKFF föreslår att 

man redan från åk 4 arbetar gemensamt mellan musikklasserna och under läsåret fokuserar på 

någon eller några gemensamma gruppstärkande aktiviteter som genererar intäkter till 

klasskassan/årskurskassan. När barnen blir äldre kan de alltmer engageras i uppdrag som kan mynna 

ut i en studieresa. Under åk 6 får man uppdraget genom skolan att arrangera det inkomstbringande 

fikat vid de tre vårkonserterna i Nacka aula. Det kan generera intäkter på 17-20 000kr/konserttillfälle. 

Högstadiet 

Som klassförälder under högstadiet blir det alltmer påtagligt att en resa närmar sig. Resegruppen 

etableras, klassföräldrarna håller kontakt med denna och vissa konserter arrangeras där 

biljettintäkterna tillfaller årskurskassan, till förmån för resan. Eleverna kan också engageras i allt fler 

externa sånguppdrag. Under åk 8 får man även uppdraget att, genom skolan, arrangera fikat vid 

Luciakonserterna i Nacka aula. Det brukar generera intäkter på 20-23000kr/ konserttillfälle och 

brukar till antalet vara en till två. 

Nedan finns exempel på hur årskurser på olika sätt genom åren samlat medel inför resan.  

Gruppaktiviteter av olika slag såsom: 

 Graninsamling, naturstädning, loppis…  

 Funktionärsuppgifter på lopp såsom Stockholm Marathon… 

 Elevarrangerad middag för årkursens familjer. (Klassföräldrarna har agerat projektledare) 

Eleverna har lagat maten, serverat den och underhållit sina gäster.  

 AW för föräldrar, med eller utan underhållning av barnen. 

 Sånguppdrag där inte musiklärarna kan delta vid. Kontakta NMK musikkoordinator innan 

man säljer in uppdrag. Om uppdrag inte sker i skolans regi används ej varumärket ”Nacka 

Musikklasser”.  

Försäljningsaktiviteter: 

 Försäljning av olika slag, tex ljus, saffran, underkläder, strumpor, kakor, fröförsäljning… 


