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ANSÖKAN OM LEDIGHET FÖR ELEV
Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. Detta för att det krävs
närvaro på lektionerna för att eleven ska kunna tillgodogöra sig utbildningen och nå studiemålen.
Skolpliktig elev får dock, enligt skollagen, beviljas kortare ledighet (upp till 10 dagar per läsår) för
enskilda angelägenheter så som religiösa högtider, familjehögtider och vissa resor.
Det ska finnas synnerliga skäl för att ledighet ska beviljas utöver 10 skoldagar per läsår. Ledighet
utöver 10 skoldagar per läsår beslutas av rektor.
Ett beslut om ledighet grundas på en samlad bedömning av elevens situation.
Omständigheter som beaktas är:







Frånvarons längd
Elevens studiesituation
Möjligheterna för eleven att bli godkänd i sina ämnen
Möjligheter för eleven att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen
Hur angelägen ledigheten är för eleven
Elevens tidigare frånvaro

OBS! Elev som beviljas ledighet ska läsa in de kursavsnitt som behandlas i skolan under ledigheten.
Elev och vårdnadshavare tar ansvar för detta med stöd av undervisande lärare.

Uppgifter om elev
Namn (för- och efternamn)

Personnummer (10 siffror)

Klass

Uppgifter om ledighet
Från och med datum (år/månad/dag)

Till och med datum (år/månad/dag)

Totalt antal skoldagar

Anledning
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Härmed intygas att ovanstående uppgifter är med verkligheten överensstämmande
Ort och datum

Ort och datum

*Vårdnadshavare 1 namnteckning

*Vårdnadshavare 2 namnteckning

*Vid gemensam vårdnad krävs båda vårdnadshavarnas underskrift.

Beslut klasslärare (upp till 10 dagar/läsår)
Tidigare beviljad ledighet under läsåret

Klasslärares beslut (beviljas/avslås)

Ort och datum

Klasslärare namnteckning

Beslut rektor (utöver 10 dagar/läsår)
Klasslärares yttrande (tillstyrks/avstyrks)

Klasslärare namnteckning

Rektors beslut (beviljas/avslås)

Ort och datum

Rektor namnteckning
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Ämne

Studieuppgifter

Signatur
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Matematik

NO

Svenska

SO

Engelska

Språkval

Idrott och
hälsa

Hem- och
konsument
kunskap
Bild

Slöjd

Musik

FRISKOLAN LYFTET
Vinddraget 20 B
802 77 Gävle

