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FN-skola 
 

Svenska FN-förbundet, organisationsnummer 802000-9232, Box 15115, 104 65 Stockholm, är ett 

kompetenscentrum för FN-kunskap i Sverige med uppdrag att informera, påverka, granska och samla 

in medel för humanitär FN-verksamhet och internationellt samarbete. I uppdraget ingår arbete i 

skolorna för att informera och utbilda om FN och ungdomar är en viktig målgrupp. 

  

FN-förbundet erbjuder årligen ett begränsat antal svenska gymnasier ett samarbete för ökad kunskap 

och engagemang i globala frågor och FN:s arbete för elever och lärare.   

 

Skolan X, organisationsnummer xxxxxx-xxxx, har idag ett tydligt engagemang för internationella 

frågor och en ambition att utveckla denna profil i samarbete med Svenska FN-förbundet. Med 

anledning härav har parterna träffat följande 

 

 

SAMARBETSAVTAL 

 

1.   FN-skola 

1.1 En FN-skola är en svensk gymnasieskola som har godkänts (certifierats) av Svenska FN-

förbundet. Godkännandet sker när båda parter har undertecknat detta samarbetsavtal och gäller så 

länge avtalet är i kraft.  

 

1.2 En FN-skola skall uppfylla följande krav; 

Skolan skall ha en allmän målsättning som är förenlig med de värderingar som följer av FN-

stadgan. Den faktiska verksamheten skall bedrivas i enlighet med skolans målsättning. Skolan 

skall ha ett tydligt engagemang för internationella frågor med aktiviteter för en betydande del av 

sina elever. Skolan skall stå under Skolverkets tillsyn och följa skollagen och andra relevanta lagar 

och förordningar. Skolan skall ha bedrivit verksamhet på gymnasienivå i minst ett år.  

 

2.  FN-förbundets skyldigheter 

2.1 FN-förbundet skall möjliggöra för skolan att utveckla en FN-profil. Det kan bl. a. ske genom att 

FN-förbundet tillhandahåller lärarfortbildning i FN-frågor och stödjer internationella inslag i 

skolverksamheten såsom FN-rollspel och temadagar samt ställer förbundets expertkompetens och 

globala nätverk till skolans förfogande.  

FN-förbundets tjänster tillhandahålls i ett obligatoriskt grundpaket. Därutöver kan FN-förbundet 

mot ersättning erbjuda olika tilläggstjänster. 

 

2.2 FN-förbundet skall på de villkor som framgår av detta avtal upplåta rätten för skolan att använda 

den för ändamålet särskilt utformade logotypen för en FN-skola. 

 

2.3 FN-förbundet skall utse en kontaktperson hos förbundet som är särskilt avsedd att underlätta 

samarbetet med skolan. 

 

2.4 FN-förbundet skall i god tid före den 30 april varje år underrätta skolan om de väsentliga ändringar 

som kan förväntas i förbundets tjänster för nästkommande avtalsperiod.  

 

3.  Skolans rättigheter 

3.1  Skolan har rätt att ta del av FN-förbundets erbjudanden för gymnasieskolor. Skolan har vidare rätt 

att i sin interna och externa information använda beteckningen ”FN-skola” och utnyttja i punkt 2.2 

omnämnda logotyp.  

 

 

4.  Skolans skyldigheter 
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4.1 Skolan skall till FN-förbundet i förskott erlägga en årlig avgift som för närvarande uppgår till  

 40 000 kronor.  

 

4.2  Skolan förbinder sig att så länge avtalet gäller upprätthålla sitt internationella engagemang och sin 

internationella profil. Skolan skall också aktivt verka för att det internationella engagemanget ökar 

hos lärare och elever och att FN-profilen framträder tydligt i skolans verksamhet. 

 

4.3 Skolan skall - utöver vad som framgår av punkt 4.2 ovan - verka i en anda som överensstämmer 

med FN:s ändamål och syfte och tillse att den personal som berörs av parternas samarbete hålls 

tydligt informerad om denna skyldighet.   

 

4.4  Skolan skall utse en kontaktperson som skall underlätta samarbetet med FN-förbundet och tillse 

att kontaktpersonen hålls fortlöpande informerad om skolans avtal med förbundet. 

 

4.5  Skolan förbinder sig att inte använda beteckningen FN-skola eller logotypen för FN-skola i annat 

sammanhang än det som omfattas av avtalet. Beteckningen FN-skola, logotypen eller något annat 

kännetecken eller uttryck som innehåller eller associerar till FN får inte användas på ett sådant sätt 

att FN-förbundet eller FN:s anseende eller goodwill skadas.   

 

5.  Utvärdering 

Skolan förbinder sig att varje år delta i FN-förbundets utvärdering av samarbetet.  Därutöver skall FN-

förbundet ha möjlighet att genom skolans ledning eller genom skolans kontaktperson fortlöpande 

informera sig om hur skolan utvecklar sin FN-profil.   

 

6.  Avtalsperiod och uppsägning 

Detta avtal träder i kraft när det har undertecknats av båda parter och gäller till och med den 31 juli 

20xx. Avtalet förlängs därefter automatiskt i perioder om ett (1) år om det inte sägs upp av någon av 

parterna senast två (2) månader före den löpande periodens utgång. 

 

Avtalet upphör dock omedelbart om någon av parterna bryter mot ett väsentligt villkor i avtalet. Som 

väsentligt avtalsbrott räknas bland annat brott mot bestämmelserna i punkterna 2, 4 och 5 ovan. Rätt 

till omedelbar uppsägning gäller också om det framkommer att skolan i något annat avseende bedriver 

eller befattar sig med aktivitet eller verksamhet som på ett märkbart sätt kan skada FN-förbundets eller 

FN:s anseende eller goodwill.  

 

Skolan får också säga upp avtalet omedelbart om FN-förbundet, utan att på det sätt som framgår av 

punkt 2.4 ovan ha informerat skolan härom, i något väsentligt avseende ändrar de tjänster som skall 

omfattas av avtalet.  

 

7.  Tvister 

Tvister med anledning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt reglerna för 

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Överstiger inte tvisteföremålets värde fyra (4) 

basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall skiljenämnden dock bestå av endast en 

(1) ledamot.  

 

Detta avtal har upprättats i två original. Parterna har tagit var sitt.  

 

Stockholm den                     20xx                            den                       20xx 

      

Svenska FN-förbundet   X 

  

___________________________  _________________________ 

Cecilia Tengroth   Namnförtydligande: 

/Generalsekreterare/   /behörig firmatecknare/ 


