
Elevers vistelse i skolhuset utanför skoltid 
 
 
Huvudregeln är att eleverna vistas i skolhuset endast under skoltid. Vid avvikelse 
från detta gäller följande förhållningsregler.  
 
Elevers vistelse i skolhuset utanför skoltid sker alltid med tillåtelse av någon som 
tillhör skolans personal. I första hand görs en skriftlig överenskommelse mellan 
förälder och klasslärare/rektor, i andra hand en muntlig överenskommelse mellan 
förälder/elev och klassläraren/rektorn för någon enstaka gång. I den skriftliga 
överenskommelsen fastställs vilka dagar och vilka tider eleven anhåller om att få 
vistas i skolan.  
 
På eftermiddagen finns en övervakad eftermiddagsvård för eleverna i åk 1 – 2 
mellan kl. 12.15 – 17.00. Eftermiddagsvården ”Friddan” ordnas av Kottby-Månsas 
svenska förening r.f. 
 
Under vardagskvällar ordnas verksamhet i skolans gymnastiksal och slöjdsal, för 
denna verksamhet ansvarar kvällsvaktmästaren. Vistelse i skolans övriga utrymmen 
är ej tillåten för att detta utlöser alarm och tillkallar övervakningsföretaget 
Securitas.  
 
Före skoldagens början och efter avslutad skoldag enligt läseordningen, ligger 
ansvaret för barnen hos föräldrarna, undantaget att barnet deltar i ordnad 
klubbverksamhet eller i Friddan. För verksamhet som finns inskriven i skolans 
verksamhetsplan och som sker mellan kl. 8.00 och kl.15.15 finns en försäkring som 
täcker elevernas eventuella olycksfall. Fritidsförsäkring, som gäller övriga tider kan 
tecknas t ex via Hem och skola-förbundet.  
 
Elever som inte deltar i ordnad verksamhet vistas enbart i de utrymmen de blivit 
anvisade. Om personalen på skolan avslutat sin arbetsdag så skall inte elever eller 
övriga personer vistas i skolan. Barnen får fritt vistas i stadens park utanför skolan, 
förutsatt att barnen inte stör annan verksamhet som pågår i parken. Även i parken 
är barnen på föräldrarnas ansvar.   
 
Eventuella mellanmål äter elever, som vistas i skolans utrymmen, utanför skoltid i 
matsalen. Eleverna städar upp efter sig.  
 
Om eleven inte klarar av att följa de förhållningsregler som finns, hänvisas elever-
na att vistas utanför skolområdet oberoende av väderleksförhållanden. 
  
 
 
Med vänlig hälsning, 
  
 
Heidi Purho    
Rektor 



Anhållan om vistelse i skolhuset utanför skoltid 
 
För eleven _______________________________, åk _____________ anhålls om att 
få vistas i skolhuset utanför skoltid under tiden: 
 
 
Veckodag  Tid  Orsak 
  
Måndag  _____________ __________________________ 
Tisdag  _____________ __________________________ 
Onsdag  _____________ __________________________ 
Torsdag  _____________ __________________________ 
Fredag  _____________ __________________________ 
 
 
Om skoldagen inte börjat eller om skoldagen slutat, ligger ansvaret för barnen hos 
föräldrarna, förutsatt att inte barnen deltar i ordnad klubbverksamhet eller är i 
Friddan. För verksamhet som finns inskriven i skolans verksamhetsplan och sker 
mellan kl. 8.00 och 15.15 finns en försäkring som täcker elevernas eventuella 
olycksfall. För övriga tider kan föräldrarna teckna en fritidsförsäkring t ex via Hem 
och Skola-förbundet.  
 
Elever som inte deltar i ordnad verksamhet vistas i de utrymmen de blivit anvisade. 
Om skolan är tom, skall inte elever eller övriga personer vistas i skolutrymmena. 
Barnen får fritt vistas i stadens park utanför skolan, förutsatt att barnen inte stör 
den verksamhet som pågår i parken, men även här är barnen på föräldrarnas 
ansvar.   
 
Eventuella mellanmål äter elever, som vistas i skolans utrymmen, utanför skoltid i 
matsalen. Eleverna städar upp efter sig.  
 
Om elever inte klarar av att följa de förhållningsregler som finns hänvisas eleverna 
att vistas utomhus oberoende av väderleksförhållanden.  
 
Helsingfors ___ / ___ 20___  
 
 
 
_________________________________  
Vårdnadshavares underskrift 
 
 
 
Rektorns beslut:___________________ 
 
  
_________________________________ 
Heidi Purho 
Rektor 
 


