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Ansökan om ledighet för elev

 Skolplikt gäller. 

 Det föreligger inte någon självklar rätt till ledighet utöver de ordinare lovdagarna. Vid
önskemål om ledighet måste skollagen därför tillämpas.

 Ledighet kan endast förekomma i undantagsfall, eftersom avbrott i elevens skolgång
minskar möjligheterna att nå målen.

 All planerad frånvaro måste sålunda grundas på en avvägning mellan familjens
önskemål och ansvaret för elevens skolgång.

VIKTIGT! Kunskaper som eleven missar i skolan ska tas igen på egen hand. Lärare kan inte 
förväntas ordna extra provtillfällen el.särskilda arbetsuppgifter p g a elevens ledighet.  

Av 7 kap. 18 § skollagen. (2010:800) följer att en elev 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.

LÄS DETTA FÖRST

Ansökan (Ifylles av vårdnadshavare och lämnas till klassföreståndare)
Elevens namn Personnummer

Klass Skola

Syskon i annan skola 
Ange skolans namn

Ansöker om ledighet för perioden: 
Datum Datum

T o m

Anledning/motiv för ledigheten:

Underskrift vårdnadshavare Underskrift vårdnadshavare

Ort Datum

AvslåsBeviljasTillstyrkes Avstyrkes

NejJa

Ort Datum

Skolans anteckningar

Sammanlagd tid under läsår som eleven varit ledig:

Klassföreståndarens yttrande

Motiv:

Rektorns beslut

Motiv:

Orginal till vårdnadshavare, kopia förvaltas av mentor

Underskrift klassföreståndare Underskrift rektor

Datum: Datum:

Ovanstående personuppgifter kommer av Barn och utbildning behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). 
 Mer information om hur vi hanterar personuppgifter kan hämtas på www.bastad.se
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