Blanketten skickas ifylld till:

Ledighetsansökan

Elevens skola

Elev i grundskolan,
grundsärskolan

Enligt skollagen 7 kap 18 § får en elev i grundskolan beviljas kortare ledighet för enskilda
angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.
Elevers ledighet
Rektor eller den rektorn delegerar uppgiften till, kan besluta om ledighet upp till max 10 skoldagar per läsår för en elev
vid skolan, efter en bedömning om elevens studiesituation och möjligheter att ta igen den förlorade undervisningstiden.
Endast rektor kan besluta om ledighet över 10 dagar. Om en elev ska vara ledig längre tid, krävs synnerliga skäl enligt
skollagen. En semesterresa med familjen utanför loven, räknas inte som synnerliga skäl. Det är alltså ingen rättighet att
vara ledig för semester när man har skolplikt. Det åligger elev och vårdnadshavare att i förväg rådgöra om hur eleven
kan inhämta förlorad undervisning. En längre frånvaro från skolan kan innebära att en elev måste gå om, för att ta igen
undervisning för att klara målen i skolan.
All ledighet ska sökas i god tid för att yttrande och beslut ska kunna verkställas.
Ledighet beviljas inte under perioder då nationella prov pågår.

Ansökan avser
Elevens namn

Personnummer

Skola
Datum för ledighet

Klass
Antal skoldagar

Beviljade lediga dagar tidigare under läsåret

Orsak till ledighet

Vårdnadshavares underskrift (Undertecknas av båda vårdnadshavarna)
Vi har tagit del av ovanstående och ansvarar för att förlorad undervisning fullgörs enligt överenskommelse.
Ort och datum

Ort och datum

Namnteckning Vårdnadshavare

Namnteckning Vårdnadshavare

……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………..

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Yttrande alt. Beslut på uppdrag av rektor – mentor/handledare/klassföreståndare
Ort och datum

Avslås

Motivering

Namnteckning

Tillstyrks

Beviljas

………………………………………………………………………..
Namnförtydligande

Beslut av rektor
Ort och datum

Avslås

Motivering

Namnteckning

Beviljas

………………………………………………………………………..
Namnförtydligande

i

i

Efter beslut återsänds originalet till eleven, samt kopia till expeditionen.
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