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Ankomststämpel

ANSÖKAN
Om ledighet från skolarbete
Diarienummer

Personuppgifter i anmälan behandlas i enlighet med GDPR. Du medger att informationen du lämnar lagras och bearbetas i register av skola/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

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/mentor, namnteckning

Avslås/Avstyrkes
Namnförtydligande

Ansökan

Beviljas
Rektor, namnteckning

Avslås
Namnförtydligande

Skäl till avslag, specificera
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Riktlinje för elevledighet i Danderyds kommuns kommunala skolor
Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt. Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin
skolplikt. (Skollagen 7 kap 2§ samt 20§)
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. (Gymnasieförordningen 12 kap § 2)
Att uppleva nya miljöer är berikande, men skolan är elevernas arbetsplats och ledighet från skolarbetet bör undvikas. Om du är
vårdnadshavare är du skyldig att se till att ditt barn går i skolan. Det är förstås inte bara en lagstadgad skyldighet utan även ett
ansvar att se till att barnet får möjlighet till utbildning och utveckling. Att inte vara på lektionerna innebär att missa undervisning
och att eleven missar inlärningstillfällen oavsett om skälet är giltigt eller ogiltigt. Enligt skollagen har elever närvaroplikt
samtliga skoldagar under läsåret. Resor bör förläggas till de ordinarie loven. Arbetet i skolan kräver kontinuitet, uthållighet och
hög skolnärvaro.
Eleverna har 178 skolpliktiga dagar per år. Under årets övriga 187 dagar är eleverna lediga.
En elev får 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. Ett beslut om ledighet ska grundas på
en samlad bedömning av elevens situation (7 kap. 18 § skollagen). Det är viktigt att veta att all ledighet räknas samman, även om
en elev endast varit borta under kortare perioder, hela dagar eller delar av dag oavsett skäl.
Omständigheter som kan ligga till grund för beslutet är:
●
●
●
●
●

frånvarons längd,
elevens studiesituation,
genomförandet av nationella prov1,
om det finns möjlighet att på olika sätt ta igen den förlorade undervisningen samt
hur angelägen ledigheten är för eleven.

Det kan finnas synnerliga skäl för skolan att bevilja ledighet om ledigheten gäller enskilda angelägenheter. Det kan t.ex. vara
begravning, nära anhörigs sjukdom, familjehögtider, religiösa högtider samt vissa resor. Finns sådana synnerliga skäl ska de
beskrivas utförligt på ledighetsansökan så att rektor kan göra en bedömning i varje enskilt fall.
Om vårdnadshavarna, trots skolans avslag på ledighetsansökan, ändå väljer att inte följa skolplikten ansvarar vårdnadshavarna
för att meddela detta till mentor så att kommunikationen blir rak och ärlig. Om eleven har frånvaro som är upprepad eller längre
behöver skolan utreda frånvaron för att tillsammans med vårdnadshavare säkerställa elevens skolgång. 2
I Danderyds kommunala skolor beslutas all ledighet av skolledningen i enlighet med skollagen. Beslutet kan inte överklagas.

1

Under perioden februari-maj genomförs de nationella proven i årskurs 3, 6 och 9. Det är mycket viktigt att eleverna
deltar i proven för att vi ska kunna göra en riktig bedömning av elevens kunskaper och en rättvis betygssättning. Vi vill därför
att ni undviker att ansöka om ledigt under den aktuella perioden.
2
Vad kan hemkommunen göra om en vårdnadshavare inte gör det hen ska för att eleven ska komma till skolan?
Vårdnadshavare måste se till att deras barn kommer till skolan och deltar i utbildningen, alltså att barnet fullgör sin skolplikt.
Om en vårdnadshavare inte tar sitt ansvar för att barnet ska fullgöra sin skolplikt får hemkommunen förelägga
vårdnadshavaren att göra det. Ett föreläggande är ett beslut som innebär att någon måste göra en viss sak. Kommunen får
förena föreläggandet med vite. Ett föreläggande gäller omedelbart om inte kommunen bestämmer något annat. Källa: 7
kapitlet 20 och 23 §§ skollagen.
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