”Jag är 17 år och bor med min mamma och pappa som endast har socialbidrag.
Jag studerar på naturprogrammet och jag skulle behöva hjälp med ett bidrag till
en miniräknare som kostar jättemycket.
Skolkurartorn intygar att flickan är en mycket duktig och ambitiös elev vars
föräldrar uppbär försörjningsstöd vilket medför att det inte finns några pengar
över för att kunna bekosta extra dyrbara saker som skolan kräver i form av
miniräknare.”
___________________________________________________________________
”Söker bidrag till vår 15-åriga dotter som behöver fickpengar till studieresa med
skolan.
Skolsköterska intygar: I vår ska åk 9 åka på en välplanerad studieresa genom
Europa. Skolan bistår pengar för själva resan men några aktiviteter är frivilliga och
så måste de ha med sig fickpengar. För att ha möjlighet att delta i detta samt klara
ytterligare småutgifter söks ett bidrag som kommer användas som nödvändiga
fickpengar på resan. För familjen är det omöjligt att bidra. Familjen med sex
hemmavarande syskon bor i en tvårumslägenhet. En utlandsresa som denna
skulle betyda oerhört mycket för tron på sig själv och framtiden.”
___________________________________________________________________
”Jag är en ensamstående mamma till två barn. Jag söker bidrag till min 16-åriga
dotter. Hon behöver få nya kläder och skor och idrottskläder för att kunna
medverka på idrotten i skolan.
Skolsköterskan intygar att flickan är i stort behov av kläder och skor inför våren
och sommaren då hon vuxit ur sina kläder från förra säsongen. Hon saknar
idrottskläder och skor och har inte kunnat delta på idrottslektioner.”
___________________________________________________________________
”Jag arbetar bara 75% och har två barn som är 10 och 12 år. Det är jobbigt när de
ska på utflykt och spara till klasskassa eller andra saker i skolan som kostar.
Särskilt när man bor i ett område där ingen förväntar sig att man inte har råd. Jag
vill inte att mina barn ska märka det och vet inte alltid hur jag ska få ihop dessa
pengar.
Ibland blir jag alldeles förtvivlad över det.”
___________________________________________________________________

”Varje år åker våran klass till Lisseberg i Göteborg och är där en kväll. Det kostar
ca 500 kr att följa med, och sedan ska vi också betala 250 kr till klassresan i nian vi
tjänar ihop till. Mamma söker nu sjukbidrag att få varje månad men det är inte
säkert att hon får det, så hon sade att jag inte kunde få så mycket pengar på en
gång för det har dom inte, men jag vill ju så gärna följa med.
Jag vill så gärna följa med men det är inte säkert att det går, kan ni hjälpa mig?”
___________________________________________________________________
”Det pratas så sällan om de här sakerna och det utanförskap barnen hamnar i.
Häromkvällen var det skolshow. Bussen dit kostade, sedan var det inträde och fika
till självkostnadspris. Inte ens föräldramötena är en fredad zon. Här fikas det också
till självkostnadspris.
Det har hänt flera gånger att jag stannat hemma från föräldramöte för jag har
inte råd. Jag orkar inte sitta där och förklara…”
___________________________________________________________________
”Hej jag skulle vilja ansöka om bidrag från majblomman angående dyrt
skolmaterial till min son för matematik. Skolan informerade om att eleverna
måste erskaffa en miniräknare eller s.k. grafräknare själva och betala kostnaden
som är på 1.599 sek och som ensamstående med endast sjuk pension har jag ej
möjlighet att betala detta så snabbt som det behövs.”
___________________________________________________________________
”HEJ ! Jag är lärare på en högstadieskola och har en tjej i min klass som inte har
råd att följa med på klassens studieresa till Umeå i vår. Jag har varit i kontakt med
mamman. De har så dålig ekonomi att de behöver hjälp.
Hoppas på svar från er! ”
__________________________________________________________________
”Jag har inte råd att låta mina barn följa med på skolutflykter, dom får vara
hemma. Min dotter säger att hon är sjuk för hon skäms för att säga som det är.”
___________________________________________________________________
Jag skulle vilja be om ett bidrag pga att jag har det svårt med kläder och skor,
bidraget kommer att gå till idrottskläder eftersom jag går i fotbollsklass så behövs
speciella kläder & skor och jag behöver pengar till detta eftersom mina föräldrar
inte kan betala , det blir för dyrt för dem, så jag skulle gärna bli glad & otroligt
tacksam om ni kunde kontakta mig och hjälpa mig med 1000 kr.
___________________________________________________________________

Jag har en son som går i 5:an som ska på skolresa i höst. Som ensamstående
mamma finns det helt enkelt inga möjligheter för mej att betala hela resan som
kostar 1.800:-. Jag har betalt in 900:-, men det saknas ytterligare 900:-. Det hela
är naturligtvis mycket pinsamt, då pengarna redan skulle varit inbetalda till
klassmamman. Situationen har inte nått min sons öron ännu, vilket är min största
oro därför att det hela blir naturligtvis väldigt pinsamt för honom. Finns det en
möjlighet att få hjälp av er?
___________________________________________________________________
På föräldramöte i min sons klass diskuterades en klassutflykt till Skara
Sommarland i höst och jag föreslog att barnen själva skulle tjäna ihop pengarna
till denna men majoriteten av föräldrarna ville betala själva. En förälder sa: ”Jag
har inte lust att baka bullar, jag betalar hellre klassresan!” Jag försökte förklara
att alla inte har råd och fick ett svag medhåll från en förälder. Det känns jobbigt
att stå på sig i en sån här fråga. Nu måste jag betala 300 kr till resan, pengar till
mat och en extra slant till fickpengar. Det blir kanske runt 500 kr och det har jag
inte råd med!
___________________________________________________________

Barnens syn på avgifter i skolan
I Majblommans enkät till skolbarn om avgifter i skolan svarar ungefär hälften av
barnen att de samlar in pengar till en klasskassa genom att betala 10-100 kr per
månad. Andra gör inga insamlingar alls medan andra är aktiva och säljer saker.
På frågan om det hänt att ett barn inte kunnat följa med på skolaktiviteter som
kostat pengar svarar några elever:


”Ja, en resa till Romme som skulle inkludera mat och skidor kostade runt
400-500 kronor. Jag kanske skulle ha åkt om jag verkligen hade velat, men
det var ett stort minus så därför åkte jag inte.”



”Inte aktivitet men matsäck, jag brukar vara den enda som tar skolans. Andra
tycker jag är konstig.”



”En gång skulle klassen åka på bio, för 150 kr!! Jag fick ej följa med, det var
sååå dyrt!”



”Jag tycker att det är väldigt jobbigt att man måste köpa fika och andra
saker. Jag tycker att skolan ska bjuda istället.”



”Jag tycker att det skulle vara väldigt tråkigt om någon skulle hamna i den
här situationen och kanske riskera att bli utfryst p.g.a. att föräldrarna inte har
pengar.”



”Nej det har jag inte, men min kompis har, jag tyckte jättesynd om henne så
jag lånade henne pengar så hon kunde följa med.”

