ANSÖKAN OM LEDIGHET FÖR ELEV
Enligt Skollagen 2010:800, 7 kap, 18 § 1 får en elev i grundskolan beviljas kortare ledighet för
enskilda angelägenheter. Om synnerliga skäl finns får längre ledighet beviljas.
Läs noga igenom reglerna på sidan 2 innan du fyller i blanketten.
Elevens namn

Personnummer

Klass

Skola

Gäller för tiden

Skäl till ansökan (i förekommande fall anges här orsaken till att ferietiden eller lovdagar inte kan utnyttjas)

Datum

Underskrift vårdnadshavare 1

Datum

Underskrift vårdnadshavare 2

Enskild
vårdnad

OBS! Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna underteckna ansökan!
Antal lediga dagar som beviljats under läsåret

Mentors beslut enligt delegationsordning
Beviljas/tillstyrks

Mentor

Mentor

Avslås/avstyrks

Kommentar

Rektors beslut
Rektor
Beviljas/tillstyrks

Avslås/avstyrks

Kommentar

1

”18 § En elev i en skolform som avses i 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.” Skollag
2010:800, 7 kap, 18 §.

Elevs möjligheter att få ledigt från skolarbetet
Vad innebär skolplikt?
Alla barn i åldrarna 6 - 16 år som är bosatta i Sverige har skolplikt. Avsikten med skolplikten
är att garantera en fullständig rätt till grundskoleutbildning för alla barn och ungdomar - en
rätt som ingen ska kunna ta ifrån dem.
Enligt Skollagen 2010:800 är både vårdnadshavare och kommunen ansvariga för att
skolplikten uppfylls, vårdnadshavare genom att se till att barnet kommer till skolan och
kommunen genom att kontrollera att eleverna finns i skolan och att i annat fall meddela
vårdnadshavarna.
Elevers ledighet
Rektor kan besluta om ledighet upp till max 10 dagar för en elev vid skolan, efter bedömning av
elevens studiesituation och möjligheter att ta igen den förlorade undervisningstiden. Rektor får
delegera rätten att bevilja ledighet i upp till tio dagar till någon annan Om det finns synnerliga skäl
får längre ledighet än 10 dagar beviljas av rektor.
En semesterresa med familjen utanför loven, räknas inte som synnerliga skäl. Det är alltså ingen
rättighet att vara ledig för semester när man har skolplikt.
Ledighet beviljas inte under perioder då nationella ämnesprov pågår.

