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Kör hårt nu!! 
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Exempel på fördelning av det 
HAFF tar in av alla utom klass 9 

kostnader

välgörande
ändamål

klass 1-6

trivsel, miljö,
säkerhet

HAFF styrelse har beslutat om hur ekonomin skall hanteras. 

1. Alla klasser skall få del av intäkterna direkt och ”vinsten” skall fördelas enligt föräldrarnas 
önskemål i enkäten (naturligtvis under förutsättning att det blir ett överskott). Pengarna som 
klass 1 – 6 får ut blir insatta på respektive klasskonto. HAFF har nyligen öppnat ett konto till 
varje klass som klassföräldrarna skall ha hand om. 

Detta till skillnad från tidigare år då allt från klass 1 – 6 gått in till HAFFs gemensamma kassa. 

2. Klass 9 får behålla allt, eftersom de inte kommer att få ut något av insatta pengar utan 
behöver sina medel till sin större pedagogiska resa senare under läsåret. 

3. Klass 7 och 8 får behålla 80 % och lägga 20 % av sin klassaktivitets vinst till fördelningen punkt 7. 

4. Externa försäljare får bidra med 20 % av sina respektive intäkter till fördelningen punkt 7.  

5. HAFFs insatser (t.ex. lotteri), samt gemensamma insatser (t.ex. hantverks- och pysselkvällar) 
går 100 % till fördelningen punkt 7.  

6. Som ”klasserna” räknas den eller de aktiviteter som utförs av eleverna själva enligt den lista 
basargruppen har. Förutom punkt 5, så räkans all övrig aktivitet som externa försäljare. Klass 
1 – 6 lämnar ifrån sig sina intäkter för att få tillbaka enligt punkt 7 b nedan. 

7. Fördelnigen av det insamlade överskottet ovan, utförs enligt en modell baserad på svaren på 
frågan i föräldraenkäten vad pengarna skall användas till: 

a) Skolans miljö, trivsel och säkerhet 28 % 

b) Klasserna 23 % 

c) Nästa års julbasar (täcka kostnader) 18 % 

d) Välgörande ändamål 17 % 

e) Annat 14 % 

8. Kostnaderna måste täckas, vilket kan likaställas 

med avsättning till nästa års basar, punkt 7c. 

9. Av de pengar som sedan är kvar och beroende 

på resultatet går 10-20 % till välgörande 

ändamål, punkt d) och resten skall delas 50/50 

mellan punkt a): Skolans miljö, trivsel och 

säkerhet och punkt b) Klasserna. 

Hur fördelningen blir mellan klasserna 1 -6 beror på insats, resultat och antal elever. Förhoppningsvis 

kan vi konstatera att alla jobbat hårt och fördela lika per elevantal. 

Alla som säljer måste föra en försäljningslogg. Utgifter för material till klassernas verksamhet får 

respektive klass föräldrar stå för, det blir deras bidrag till basaren och fördelningen av överskottet, 

d.v.s. punkt 7a – d ovan. 

Tänk på att vi har kostnader för Stadshallen i år och att i bästa fall måste vi ha mycket varor och 

fika för att täcka flera timmar av besökare inne i stan som är på julskyltning. 

Frågor skickas till haffwaldorf@outlook.com. Frågan dirigeras till rätt person som lämnar ett svar. 
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