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Ansökan om ledighet för elev
Elever kan beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Ledighet beviljas av rektor.
Vårdnadshavare och elev ansvarar för att eleven inhämtar kunskap motsvarande det
skolarbete som eleven går miste om under ledigheten. Ledighet under perioden för
nationella prov (åk 3 och 6) beviljas i regel inte.
Ledighet önskas för
Förnamn

Efternamn

Datum för ledigheten fr o m - t o m

Antal skoldagar

Klass

Orsak till ledigheten

Vårdnadshavare
Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

_________________________________________________________________________
Skolans noteringar
☐ Beviljas
☐ Tillstyrks

☐ Avslås
☐ Avstyrks

(Ledighet upp t o m 10 dagar)
(Ledighet över 10 dagar)

___________________________________________________________________
Datum
Mentors underskrift

☐ Beviljas

☐ Avslås

(Ledighet över 10 dagar)

_________________________________________________________________________
Datum
Rektors underskrift
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Åtagande vid beviljad ledighet
Ansökan om ledighet har beviljats för
Elevens namn

Under perioden

Skolan har inget ansvar för elevens skolarbete under den beviljade ledigheten
En förutsättning för beviljad ledighet är att eleven kan förväntas nå målen. Därför ska eleven
göra visst skolarbete (se bilaga 1) som annars skulle skett i skolan under den period som
eleven är ledig.
Under den perioden som eleven är ledig har skolan inte någon skyldighet att planera eller
bistå elevens arbete på det sättet som skulle ha skett om eleven gått i skolan som vanligt.
Det är därför elevens och vårdnadshavarens ansvar att informera sig om det arbete som
annars skulle ha skett i skolan och se till att det bli utfört.
När eleven är tillbaka i skolan tar skolans ansvar åter vid för att eleven når målen. Något
extra stöd på grund av behov som uppstått till följd av ledigheten har skolan inte skyldighet
att erbjuda.
Vad säger skollagen?
Enligt skollagen (7 kapitlet, 18§) får en elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter.
Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Begreppet synnerliga skäl innebär att
bestämmelsen ska tillämpas med stor restriktivitet. Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte
uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.
Samlad bedömning
Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Bland de
omständigheter som normalt bör beaktas finns frånvarons längd, elevens studiesituation,
möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen, hur angelägen ledigheten
är för eleven och om eleven fullgör sin skolplikt eller deltar i utbildningen utan att vara skolpliktig.
Situationer då bestämmelsen skulle kunna bli aktuell är, enligt förarbeten till skollagen, till exempel
vid vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider.

