
	

	

Social events  
PTA wants to support a friendly and caring environment among students. 

To encourage students’ initiatives offering social activities for their fellow students, 
improving the school environment and the image of the school, a sponsorship from 
the PTA for the event may be granted. 

Examples of events which could be sponsored; 

Halloween party, carnival, disco, spoken word evening, tournaments and games etc. 

The event must be of benefit of all students or at least one grade (årskurs). 

The request should state;  

-the purpose of the event,  

-in what way it will add value 

-the targeted grade(s),  

-the amount and  

-what the funding will be used for or should cover.  

When deciding upon the size of the sponsorship the PTA will consider the purpose 
and the impact of the event. One class may receive up to a maximum of 2000 SEK 
per event per year.  

The money may be requested by the mentor or class parents and will only be 
transferred to the common class account, klasskassa, not to individuals. 

The total annual funds for events will be decided on yearly basis depending on the 
resources of the PTA. 

 

Social samvaro 
PTA vill uppmuntra till en vänlig och omhändertagande atmosfär på skolan. För att 
uppmuntra att eleverna själva tar initiativ och genomför event som skapar en bra 
stämning på skolan och som gör det roligt att gå på IESB, kan PTA erbjuda att 
sponsring 

Exempel på events som kan få sponsring;  

Halloween party, karneval, disco, poesi-kväll, turneringar m.m.. 

Eventet ska rikta sig till alla skolans elever eller åtminstone en årskurs. 

Ansökan ska innehålla; 

- syftet med eventet,  
- på vilket sätt det bidrar till en god stämning 
- vilka årskurser som omfattas 
- önskat belopp,  



	

	

- vad pengarna ska användas till eller täcka. 

När PTA beslutar om sponsringen storlek kommer särskild vikt läggas vid antal 
berörda elever och hur eventet bidrar till en god stämning. En klass kan erhålla 
max 2000 SEK per event och läsår. 

Det totala belopp som PTA kan avsätta för social samvaro per läsår är beroende 
av PTA:s intäkter och bestäms årligen. 


