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Ledighetsansökan elev

Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. Enligt 7 kap. 18 § skollagen får en elev i
de obligatoriska skolformerna 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. Vid beviljad ledighet ansvarar vårdnadshavare för att samtliga
kursmoment tas igen.
Ansökningsdatum

Skola

Klass

Elevens namn (förnamn och efternamn), v g texta

Personnummer

Vårdnadshavares namn, v g texta

Telefonnummer

Vårdnadshavares namn, v g texta

Telefonnummer

Önskad ledighet fr o m - t o m

Antal skoldagar

Orsak till ledigheten (fortsätt gärna på baksidan)

Om semesterresa, ange destination och kontaktuppgift

Undertecknade har tagit del av ovanstående och förbinder oss att ansvara för återläsningen. Vid gemensam vårdnad krävs
båda vårdnadshavarnas underskrifter.
Vårdnadshavares underskrift

Vårdnadshavares underskrift

Ifylls av lärare
Tidigare lediga dagar innevarande läsår

Tillstyrks/Beviljas

Avstyrks/Beviljas inte

Kommentar och eventuellt krav för ledighet (studieplan under ledighet)

Datum

Ansvarig lärares underskrift

Ifylls av rektor
Beviljas
Datum

UtbF 833gr

Beviljas inte
Rektors underskrift

13 -10

På Akalla Grundskola tycker vi att skolan är viktig!
Det är anledningen till att vi avslår ledigheter under terminstid för våra
elever. Våra elevers föräldrar ber ibland om ledigt för sina barn under
skoltid. Klasslärare/mentor har befogenhet att bevilja tre dagar ledigt per
år. Längre ledigheter än tre dagar avslås av mig som rektor på skolan.
Elever kan inte ta semester från skolan, även om man åtar sig att ta igen
det man missat. Arbetet i skolan kräver kontinuitet, uthållighet och
samarbete så därför vill vi att både elever och pedagoger är här där det
händer.
Vi vet att en utlandsresa eller en skidresa kan vara oerhört lärorik för våra
elever. Vi vet också att det kan vara svårt och dyrt att förlägga familjens
resor till skolloven. Men eleverna har många veckors lov från skolan och
när det är termin tycker vi att det är viktigt att de deltar i all
skolundervisning. Det kan finnas extra tungt vägande skäl för att ändå få
ledigt. Finns sådana personliga skäl, beskriv dem utförligt på
ledighetsansökans baksida så att vi kan göra en bedömning i varje enskilt
fall.
Om ni som föräldrar, trots vårt avslag på ledighetsansökan, väljer att låta
ert barn vara frånvarande från skolan för t ex en semesterresa, så är det ert
val som vårdnadshavare. Vi vidtar alltså inga åtgärder mot dem som ändå
tar ledigt men vi visar här tydligt skolans policy för ledigheter.
Med vänliga hälsningar
Ulf Berg

