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Ankomststämpel

ANSÖKAN
Om ledighet från skolarbete
Diarienummer

Personuppgifter i anmälan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.

Personuppgifter
Elev, namn

Personnummer

Skola, namn

Tid för ledighet, från och med, datum

Klass

Till och med, datum

Antal läsdagar

Söker samtidigt ledigt för

Skäl för ledigheten
Specificera

Tidigare beviljat antal lediga dagar under läsåret

Vårdnadshavarens underskrift
Ort och datum

Vårdnadshavare 1, namnteckning

Namnförtydligande

Vårdnadshavare 2, namnteckning

Namnförtydligande

Eleven har tidigare under läsåret beviljats ledighet med, antal dagar

Ansökan

Beviljas/Tillstyrkes
Klassföreståndare, namnteckning

Avslås/Avstyrkes
Namnförtydligande

Ansökan

Beviljas
Rektor, namnteckning

Avslås
Namnförtydligande

Skäl till avslag, specificera
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Beviljande om ledighet för elever
Bestämmelser angående elevers ledighet för enskilda angelägenheter återfinns för grundskolan i skollagen 7 kap 18 § där det
stadgas att skolpliktiga elever är skyldiga att delta i skolans verksamhet utom vid sjukdom eller om annat giltigt skäl föreligger.
Kortare ledigheter får beviljas för enskilda angelägenheter. ”En elev i en skolform som avses i 7 kap 17 § får beviljas kortare
ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.”
Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio
dagar.
Danderyds rektorsgrupp - elevs ledighet från skolan: I samband med införandet av en ny läroplan LGR 11 tillämpas nya
bedömningstekniker. Förutom att elever har en skolplikt på minst 178 dagar så kräver de nya bedömningsteknikerna att eleven är
närvarande då skolan både tränar och bedömer förmågor på lektionerna. Mot denna bakgrund så råder stor restriktivitet med att
bevilja ledighet från skolarbetet. Inom ramen för fem dagar är det möjligt att få ledigt för enskild angelägenhet, dock inte under
perioden då nationella prov genomförs. Ledighet upp till fem dagar per läsår kan beviljas av klassföreståndaren, om önskemål
om ytterligare ledighet föreligger är det rektor som beviljar. Ledighet över tio dagar skall övervägas mycket noga. För sådan
ledighet krävs synnerliga skäl. Semesterresa med sin familj eller träningsresa med idrottsklubben bör i normala fall inte ens
komma i närheten av synnerliga skäl.
Produktionsstyrelsen: För gymnasiet stadgas i gymnasieförordningen 12 kap § 2: ” Rektorn får bevilja en elev ledighet från
skolarbetet för enskilda angelägenheter. Eleven får i mindre omfattning befrias från vissa undervisningspass eller från annat
skolarbete av rektorn.”

För grundskolan gäller
•

Ansökan om ledighet skall göras skriftligt och lämnas in i god tid före ledigheten.

•

I grundskolan ansvarar föräldrarna för att elever som beviljats ledighet inte kommer efter de övriga i
undervisningsgruppen.
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